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Trường Đại học Y tế công cộng trân trọng giới thiệu tới các nhà khoa học và quý bạn đọc số 
01-2020 của Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. Số báo này bao gồm 13 bài 
báo đề cập đến lĩnh vực công tác xã hội trong Y tế trên thế giới và tại Việt Nam.

Bài luận của Nguyễn Ngọc Hường cho thấy lịch sử hình thành và phát triển của công tác xã hội 
trong chăm sóc sức khỏe trên thế giới và những vai trò, nhiệm vụ của nhân viên công tác xã 
hội sức khỏe. Có thể thấy được, nhân viên công tác xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc 
hỗ trợ tâm lý – xã hội cho người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế. Một số bài học 
kinh nghiệm về phát triển công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe trên thế giới đã được chia 
sẻ trong việc triển khai công tác xã hội sức khỏe tại Việt Nam theo một số nguyên lý và lộ trình 
một cách cụ thể.

Bài luận của Phạm Tiến Nam và cộng sự đã giúp người đọc thấy được một bức tranh về phát 
triển công tác xã hội trong bệnh viện tại Việt Nam sau gần 10 thực hiện Đề án 2514. Nghiên 
cứu cho thấy 100% bệnh viện ở tuyến Trung ương đều đã thành lập Phòng/Tổ công tác xã hội, 
tuyến tỉnh là 96,14% và tuyến huyện là 88,65%. Tỷ lệ bệnh viện thành lập Phòng/Tổ công tác 
xã hội tương đối cao, nhưng chỉ có 64.29% bệnh viện tuyến Trung ương có nhân viên công 
tác xã hội chuyên trách, tuyến tỉnh là 44.22% và tuyến huyện là 25.2%. Những bệnh viện còn 
lại đều bố trí nhân viên kiêm nhiệm làm công tác xã hội. Trong số nhân viên công tác xã hội 
chuyên trách thì tỷ lệ được đào tạo đúng chuyên ngành công tác xã hội là khá khiêm tốn. Hoạt 
động tư vấn, chỉ dẫn thông tin; kết nối nguồn lực, hỗ trợ từ thiện; và truyền thông, giáo dục sức 
khỏe là những hoạt động nổi bật của các bệnh viện hiện nay. Nghiên cứu cũng đã chỉ ra những 
rào cản trong việc phát triển Nghề công tác xã hội trong bệnh viện tại Việt Nam hiện nay cũng 
như một số giải pháp. 

Theo nghiên cứu của Nguyễn Thị Huệ và cộng sự cho thấy sự có mặt của đội ngũ nhân viên 
công tác xã hội là vô cùng quan trọng tại Bệnh viện Nhi Trung Ương: vai trò hỗ trợ, vai trò 
môi giới và vai trò giáo dục. Sự hài lòng của người nhà bệnh nhi và nhân viên y tế về vai trò 
của nhân viên công tác xã hội chiếm một tỷ lệ khá cao. Tuy nhiên, nhân viên công tác xã hội 
cũng gặp những khó khăn nhất định trong việc thực hiện vai trò tại Bệnh viện Nhi Trung Ương. 
Nghiên cứu cũng đã đưa ra các biện pháp chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân viên công tác xã hội. 

Nghiên cứu của Nguyễn Khắc Liêm và cộng sự cho thấy người bệnh tại Bệnh viện Hữu Nghị 
Việt Đức có nhu cầu khác nhau về dịch vụ công tác xã hội, trong đó: 81,9% người bệnh có nhu 
cầu cung cấp dịch vụ chỉ dẫn thông tin khám chữa bệnh, 68,6% người bệnh có nhu cầu cung cấp 
thông tin giáo dục sức khỏe, 62,9% người bệnh có nhu cầu hỗ trợ tâm lý, 55,5% người bệnh có 
nhu cầu kết nối nguồn lực và hỗ trợ từ thiện.

Đường Thị Trúc và cộng sự đã mô tả thực trạng triển khai hoạt động công tác xã hội tại Bệnh 
viện Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2016 – 2019. Bệnh viện đã triển khai cả 07 
hoạt động theo Thông tư 43 của Bộ Y tế. Tuy nhiên, kết quả ghi nhận có 03 hoạt động rất thiết 
thực và được sự ủng hộ rất nhiều từ các đối tượng có liên quan gồm: hoạt động tư vấn giải quyết 
các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh/người nhà người bệnh trong quá trình khám chữa 
bệnh; hoạt động vận động, tiếp nhận tài trợ; hoạt động tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác 
xã hội của bệnh viện tại cộng đồng. Hoạt động thông tin, truyền thông phổ biến giáo dục pháp 
luật và hoạt động đào tạo, bồi dưỡng là 02 hoạt động mặc dù bệnh viện có triển khai nhưng kết 
quả còn rất nhiều hạn chế.

LỜI GIỚI THIỆU
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Nghiên cứu của Bùi Thị Mai Đông cho thấy trong các hoạt động công tác xã hội đã và đang 
được triển khai tại các bệnh viện tuyến Trung ương trên địa bàn TP.Hà Nội thì các hoạt động hỗ 
trợ người bệnh đến khám bệnh và làm thủ tục nhập viện, xuất viện mang tính giản đơn, được 
thực hiện thường xuyên và được người bệnh đánh giá cao. Các hoạt động kết nối, vận động 
tài trợ và hỗ trợ người bệnh các nhu cầu thiết yếu trong quá trình điều trị cũng được thực hiện 
thường xuyên, liên tục và có hiệu quả. Các hoạt động mang tính đặc thù của công tác xã hội, 
đòi hỏi tính chuyên môn cao như: tham vấn, trị liệu tâm lý, can thiệp khủng hoảng chưa được 
quan tâm thực hiện và còn thiếu chuyên nghiệp, hiệu quả chưa cao.

Hoàng Long Quân và cộng sự đã mô tả về một số yếu tố ảnh hưởng đến các hoạt động công 
tác xã hội tại Trung tâm y tế huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum năm 2019. Hiện đã có văn bản pháp 
quy định hướng phát triển nghề công tác xã hội nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể triển khai thực 
hiện, thiếu văn bản hướng dẫn bố trí biên chế và chuẩn năng lực cho nhân viên công tác xã hội 
trong bệnh viện. Ở các bệnh viện quy mô nhỏ, nhân lực hạn chế khiến các dịch vụ công tác xã 
hội không được cung cấp liên tục. Thiếu các văn bản hướng dẫn triển khai hoạt động cụ thể và 
chưa có chương trình, tài liệu đào tạo cho các đối tượng trong bệnh viện về công tác xã hội nên 
việc đào tạo thực hiện nghiệp vụ cho nhân viên công tác xã hội và trang bị các kiến thức cơ bản 
về công tác xã hội cho nhân viên y tế rất hạn chế, các dịch vụ công tác xã hội trong bệnh viện 
chưa được cung cấp hiệu quả.

Nghiên cứu của Lê Văn Công đã mô tả bốn nhóm yếu tố: Kinh tế-xã hội, điều kiện chính trị-xã 
hội, văn hóa-xã hội và môi trường-khí hậu khắc nghiệt là rào cản khiến người lao động nhập 
cư tại làng Eahdil, tỉnh Đắk-Lăk gặp khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế. Ngoài ra, 
nghiên cứu đã phân tích vai trò nhân viên công tác xã hội trong việc hỗ trợ lao động nhập cư 
thông qua các hoạt động sau: vai trò truyền thông-nâng cao nhận thức, tham vấn tâm lý, và kết 
nối nguồn lực.

Nghiên cứu của Dương Thị Thu Hương đánh giá truyền thông về hình ảnh và vai trò nhân viên 
công tác xã hội trong bệnh viện trên truyền thông đại chúng tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu 
cho thấy bước đầu tạp chí và các bài viết đã chú trọng truyền tải thông tin về hình ảnh và mô tả 
vai trò của nhân viên công tác xã hội trong bệnh viện đến với công chúng thông qua thông điệp 
bằng hình ảnh và bằng mô tả, bước đầu giúp giới thiệu và định hình về một vị trí nghề nghiệp 
mới giúp công chúng nắm bắt thông tin. Tuy nhiên một số thông tin, và ảnh sử dụng minh họa 
còn chưa chính xác về chân dung và vai trò của nhân viên công tác xã hội trong bệnh viện, đặc 
biệt còn sự nhầm lẫn với vai trò và hình ảnh của y bác sỹ, nhân viên y tế. Do vậy dễ dẫn đến sự 
hiểu nhầm, thiếu tin tưởng đối với vị trí nghề nghiệp mới còn đang trong quá trình khẳng định 
và tìm chỗ đứng.

Nguyễn Thị Minh Hiền đã khám phá các yếu tố tinh thần hỗ trợ quá trình phục hồi của người 
bệnh từ thực tiễn Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lâm Đồng. Những yếu tố tinh thần chính 
được phát hiện trong nghiên cứu này bao gồm: sự kiên trì và tinh thần trách nhiệm; sự hy vọng, 
yếu tố tâm linh và sự nâng đỡ cảm xúc cho người bệnh. Yếu tố tinh thần đóng vai trò quan trọng 
trong việc giúp người bệnh tìm ra ý nghĩa của cuộc sống. Khi đánh giá các yếu tố tinh thần trong 
thực hành công tác xã hội, nhân viên công tác xã hội cần có năng lực cũng như sự nhạy cảm về 
văn hóa, đảm bảo đầy đủ việc thực hiện các nguyên tắc đạo đức và tiêu chuẩn nghề nghiệp cũng 
như chú trọng đến yếu tố cá nhân hóa để có thể cung cấp các dịch vụ phù hợp.

Nghiên cứu của Dương Thị Minh Thu cho thấy nhân viên y tế tại Bệnh viện Nhi Trung Ương có 
kiến thức về nghề công tác xã hội ở mức trung bình (48.9%). Phần lớn nhân viên y tế có thái độ tích 
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cực về nghề công tác xã hội (80%) và có hành vi trong việc tương tác phù hợp (75.6%) với nhân 
viên công tác xã hội. Nghiên cứu cũng đã đưa ra những đề xuất trong việc nâng cao kiến thức cho 
nhân viên y tế về nghề công tác xã hội trong bệnh viện tại Bệnh viện Nhi Trung Ương.

Nghiên cứu của Nguyễn Thị Kim Hoa và cộng sự cho thấy thực trạng thực hiện quyền chăm 
sóc sức khỏe và khám chữa bệnh của người dân thông qua các hoạt động công tác xã hội như 
tuyên truyền và tư vấn chính sách, biện hộ chính sách, kết nối nguồn lực hỗ trợ, và hỗ trợ chuẩn 
bị hồ sơ chính sách. Thông qua những hoạt động công tác xã hội này, người dân được hỗ trợ 
điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tiêm chủng ngừa bệnh, được hỗ trợ chi phí chữa bệnh 
và được hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Trong thời gian tới, cần đẩy mạnh hơn nữa sự 
tham gia của công tác xã hội trong việc thúc đẩy thực hiện quyền an sinh xã hội của người dân 
trong cộng đồng nói chung và trong các cơ sở y tế nói riêng. 

Nguyễn Đức Hữu đã tổng quan tài liệu từ các nghiên cứu của Hiệp hội công tác xã hội Úc về 
hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện với 13 tài liệu được tác giả trích dẫn. Tác giả đã chỉ 
ra rằng công tác xã hội trong bệnh viện tại Úc có vai trò bảo vệ quyền được chăm sóc sức khỏe 
của người bệnh thông qua việc tư vấn các vấn đề xã hội có liên quan cho người bệnh và gia đình 
của họ trong quá trình điều trị; tìm kiếm các dịch vụ hỗ trợ trên cơ sở tìm hiểu và phân tích các 
yếu tố xã hội có ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh; kết nối các dịch vụ hỗ trợ cho từng 
người bệnh; nghiên cứu cung cấp bằng chứng từ thực tế hoạt động để đề xuất chính sách; và hỗ 
trợ giải tỏa tâm lý cho người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế.

Chúng tôi hy vọng các nhà khoa học và quý bạn đọc sẽ thu nhận được nhiều bằng chứng nghiên 
cứu khoa học hữu ích từ số báo này. 

Trân trọng cảm ơn!

GS.TS. Bùi Thị Thu Hà 

Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công cộng

và

GS.TS. Hoàng Văn Minh 

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công cộng

Tổng biên tập Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển
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Nguyễn Ngọc Hường

Công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe 
trên thế giới

“Công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe” hay 
“công tác xã hội sức khỏe” (health social work) 
lần đầu được hình thành trên thế giới vào năm 
1905 tại Bệnh viện đa khoa Massachussets tại 
Boston, Hoa Kỳ, với nhân viên công tác xã 
hội (CTXH) bệnh viện đầu tiên là nữ y tá Ida 
Cannon. Bà cho rằng các bệnh viện cần có một 
nhân viên đảm nhiệm việc đại diện cho tiếng 
nói và quyền lợi của bệnh nhân, giải thích các 
thông tin y tế cho bệnh nhân, kết nối bệnh nhân 
với các bác sỹ, và điều phối việc điều trị dựa 
trên hiểu biết về hoàn cảnh tâm lý - xã hội của 
bệnh nhân. Ida Cannon định nghĩa mục đích 
chính của CTXH trong bệnh viện là “điều trị 
các rối loạn xã hội trong cấu phần một căn 
bệnh, dựa trên việc phân tích các chẩn đoán 
y tế, tình trạng xã hội của bệnh nhân, và các 
nguyên tắc của xã hội học” (1-3). Chỉ trong 
hơn 10 năm kể từ 1905, hơn 100 bệnh viện 
ở 35 thành phố của Mỹ đã thành lập phòng 
CTXH. Đến năm 1930, con số này tăng lên 
1000 bệnh viện và đến cuối thập kỷ 30 thì con 
số đã là 1600 (1, 2, 4). 

Vào thập kỷ 1930, khái niệm “công tác xã hội 
trong bệnh viện” được mở rộng thành “công 
tác xã hội y tế” (medical social work) để đáp 
ứng việc nhân viên CTXH đã mở rộng hoạt 
động ra ngoài bệnh viện tới các môi trường có 
dịch vụ y tế như nhà dưỡng lão, trường học, 

trung tâm y tế cộng đồng, thậm chí nhà tù. Đến 
thập kỷ 1990s, khái niệm “công tác xã hội y tế” 
tiếp tục được chuyển đổi thành “công tác xã 
hội sức khỏe (health social work) và được sử 
dụng đến ngày nay như khái niệm chung nhất. 

Sự chuyển đổi khái niệm CTXH nói trên phản 
ánh ba trào lưu thay đổi lớn trong khoa học sức 
khỏe trên thế giới. Thứ nhất, “sức khỏe” ngày 
càng được hiểu là một khái niệm tổng thể, bao 
gồm không chỉ sức khỏe về thể chất và bệnh 
lý mà còn gồm sức khỏe tâm lý, sức khỏe xã 
hội, sức khỏe tâm linh, sức khỏe môi trường, 
sức khỏe kinh tế; đặc biệt, các cấu phần này 
có liên quan chặt chẽ với nhau. Do đó, việc 
chăm sóc sức khỏe đã chuyển đổi từ chỗ tập 
trung vào chữa trị các triệu chứng lâm sàng 
trên cơ thể của người bệnh sang chỗ tập trung 
vào kinh nghiệm sức khỏe tổng thể của bệnh 
nhân, bao gồm cả nâng cao sức khỏe tâm lý 
và các mối quan hệ xã hội. Nền khoa học sức 
khỏe trên thế giới hiểu rằng triệu chứng lâm 
sàng của người bệnh thì khách quan nhưng 
cảm nhận và trải nghiệm về bệnh cũng như 
cảm nhận về sức khỏe là chuyện chủ quan của 
người bệnh và cần được coi trọng. Thứ hai, 
từ thập kỷ 1960 đến thập kỷ 1990, việc chăm 
sóc sức khỏe trên thế giới đã chuyển mạnh từ 
xu hướng chăm sóc tập trung trong bệnh viện 
sang chăm sóc trong cộng đồng; do đó xã hội 
cần đội ngũ nhân viên CTXH sức khỏe có thể 
đi sâu vào cộng đồng, cung cấp dịch vụ sức 
khỏe tại nhà, để bổ sung cho lực lượng bác 

*Tác giả liên hệ: Nguyễn Ngọc Hường
1Đại học South Carolina, Hoa Kỳ

Công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe trên thế giới và ứng dụng cho 
Việt Nam

Nguyễn Ngọc Hường1*

BÀI LUẬN
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sĩ và nhân viên y tế chuyên sâu, vốn có số 
lượng hạn chế và chi phí làm việc quá cao. 
Thứ ba, việc chăm sóc sức khỏe tại các nước 
cũng chuyển dần trọng tâm từ điều trị khi có 
bệnh sang phòng ngừa từ xa; do đó, các nhu 
cầu về phòng ngừa trong cộng đồng, kết nối 
nguồn lực, phát hiện và can thiệp sớm trong 
cộng đồng, cũng được đẩy mạnh. Với tất cả 
các chuyển đổi căn bản này của khoa học sức 
khỏe, CTXH cũng buộc phải chuyển đổi theo 
cả về thuật ngữ và nội dung chuyên môn. 

Ngày nay, CTXH là thành phần tất yếu trong hệ 
thống chăm sóc sức khỏe tại các nước phát triển. 
Tại Mỹ, 50% trong tổng số khoảng 642 ngàn vị 
trí công việc CTXH trên toàn nước Mỹ là các 
công việc thuộc hệ thống y tế và con số này 
được dự tính sẽ tăng mạnh trong thập kỷ tới (5). 
Riêng với lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần, 
CTXH chiếm 60% lực lượng cán bộ làm việc 
trong lĩnh vực này, nhiều hơn tổng số lực lượng 
của các ngành khác cộng lại (6). Lấy ví dụ, 
bệnh viện cỡ lớn như Mount Sinai tại thành phố 
New York có hơn 600 nhân viên CTXH trong 
khi Bệnh viện quân y ở thành phố Charleston 
của tiểu bang South Carolina, dù chủ yếu phục 
vụ cựu chiến binh, cũng có hơn 100 nhân viên 
CTXH. Có thể nói, CTXH sức khỏe có mặt ở 
mọi nơi của hệ thống chăm sóc sức khỏe. 

Trong nghề CTXH, lĩnh vực CTXH sức khỏe 
là lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn sâu nhất. Do 
đó các nước phát triển đều yêu cầu nhân viên 
CTXH sức khỏe phải có bằng thạc sĩ, và phải 
có giấy phép hành nghề chuyên biệt. Đặc biệt, 
trong mảng trị liệu sức khỏe tâm thần, nhân 
viên CTXH thường được gọi bằng cụm từ 
“nhân viên CTXH lâm sàng” (clinical social 
worker) và phải thỏa mãn những tiêu chí đào 
tạo nghiêm ngặt nhất về thực hành. Cụ thể, 
họ phải có bằng thạc sĩ CTXH với chuyên 
môn sâu về sức khỏe hoặc sức khỏe tâm thần 
(SKTT), phải thực tập về SKTT trong thời gian 

học thạc sĩ; sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, họ phải 
có 2 năm kinh nghiệm thực tập trị liệu dưới sự 
hướng dẫn của một nhân viên CTXH lâm sàng 
có giấy phép hành nghề. Sau đó, họ phải đỗ kỳ 
thi lấy giấy phép hành nghề lâm sàng thì mới 
được phép hành nghề.

Nhân viên CTXH sức khỏe làm gì?

Nhìn tổng thể, họ giải quyết các nhân tố tâm 
lý xã hội mà đóng góp vào sự hình thành, duy 
trì, hồi phục sức khỏe cho bệnh nhân, gia 
đình bệnh nhân, cho cộng đồng, và xã hội. 
Họ tham gia vào cả ba tuyến: phòng ngừa 
trước khi có bệnh, điều trị trong lúc có bệnh, 
và phục hồi sau điều trị của quy trình chăm 
sóc sức khỏe. Họ hoạt động ở cả cấp độ vi mô 
(trị liệu, làm việc trực tiếp với người bệnh và 
gia đình); trung mô (làm việc với nhóm, cộng 
đồng) và vĩ mô (vận động chính sách, làm 
việc ở cấp quốc gia, quốc tế). Họ có mặt ở tất 
cả các môi trường có cung cấp dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe, như bệnh viện đa khoa, bệnh 
viện tâm thần, hệ thống y tế công và tư các 
cấp, trung tâm bảo trợ xã hội, nhà dưỡng lão, 
trại trẻ mồ côi, trường học, nhà tế bần, trung 
tâm cho người vô gia cư, hệ thống bảo vệ trẻ 
em, tòa án, nhà tù, trại giáo dưỡng, doanh 
trại quân đội, vv… Đồng thời, tại các nước, 
một bộ phận lớn nhân viên CTXH sức khỏe 
tự mở văn phòng hành nghề tư nhân (private 
practice) để cung cấp dịch vụ trị liệu tâm lý.

Để hình dung được về vai trò và hoạt động của 
nhân viên CTXH sức khỏe, xin lấy một ví dụ 
đơn giản. Trong đợt dịch virus corona hiện tại, 
giả sử một phụ nữ đi du lịch trở về Việt Nam 
và sau đó bị nghi ngờ có thể có virus. Người 
phụ nữ này sau đó được chuyển tới bệnh viện 
nhiệt đới Trung ương để làm các xét nghiệm 
lâm sàng và cách ly theo dõi. Phần công việc 
lâm sàng bệnh lý là việc của các bác sĩ và y 
tá; tuy nhiên, một loạt vấn đề xã hội và tâm 

Nguyễn Ngọc Hường
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lý phát sinh đi cùng với vấn đề bệnh lý mà 
bác sĩ và y tá thường không có trách nhiệm 
giải quyết; ví dụ: tâm lý hoảng sợ của bệnh 
nhân và người nhà vì sự nguy hiểm của virus 
corona; tâm lý lo âu của người bệnh trong lúc 
bị cách ly; tâm lý lo âu của người nhà; sự kỳ 
thị của người dân đối với người phụ nữ vì cho 
rằng cô đã truyền bệnh cho mọi người; việc 
mất thu nhập trong thời gian cách ly và nghỉ 
làm; sự kỳ thị ở nơi làm việc sau khi đã được 
điều trị; sự lo lắng của người dân tại nơi cô 
sinh sống; kể cả sự lo lắng của đội ngũ nhân 
viên y tế phải chăm sóc bệnh nhân vv… Đây 
chính là những vấn đề mà nhân viên CTXH 
có thể tham gia giải quyết bằng các hoạt động 
trị liệu tâm lý, giải thích thông tin, điều phối 
dịch vụ, hỗ trợ cộng đồng phòng chống dịch, 
giải tỏa kỳ thị của cộng đồng, trợ giúp việc tái 
hòa nhập của cô gái trở lại cộng đồng, nâng 
cao hiểu biết, vv… 

Trong môi trường bệnh viện, nhân viên CTXH 
sức khỏe hoạt động ở tất cả các phòng và khoa 
chức năng (tiếp nhận ban đầu, phòng khám, xét 
nghiệm, trị liệu, cấp cứu, các khoa chức năng, 
vv…). Họ tham gia vào toàn bộ quá trình từ lúc 
bệnh nhân bắt đầu nhập viện, điều trị tại bệnh 
viện, và ra khỏi bệnh viện. Cụ thể, nhân viên 
CTXH sức khỏe có thể làm các công việc sau:

- Sàng lọc ban đầu cho bệnh nhân và gia 
đình để đưa tới đơn vị thăm khám hợp lý.

- Hỗ trợ cấp cứu, giải quyết khẩn cho các 
trường hợp đặc biệt.

- Tiến hành lượng giá tâm lý xã hội tổng thể 
cho bệnh nhân (psychosocial assessment) 
để biết bệnh nhân có vấn đề tâm lý – xã 
hội gì liên quan tới bệnh thể chất không.

- Giáo dục bệnh nhân và gia đình về căn 
bệnh, các phương án điều trị khác nhau, 
hậu quả của mỗi phương án điều trị, 

quyền điều trị, hậu quả của từ chối điều 
trị, vv…

- Giúp bệnh nhân và gia đình nhập viện suôn 
sẻ, hòa nhập nhanh với môi trường bệnh 
viện; hòa nhập nhanh với lịch điều trị; làm 
quen với các phản ứng tâm lý, tính cảm và 
sinh lý ban đầu sau chẩn đoán và điều trị.

- Giải thích về từng vai trò trong đội ngũ 
điều trị, như bác sĩ, y tá, hộ lý, nhân 
viên kỹ thuật; giải thích cách giao tiếp 
với nhân viên y tế, giải thích thông tin 
về nội quy bệnh viện, văn hóa giao tiếp 
với các bệnh nhân khác, văn hóa khi đã 
vào viện, vv… 

- Giáo dục bệnh nhân và người nhà về các 
quyền lợi của họ, các chính sách, các 
dịch vụ trong cộng đồng liên quan tới 
bệnh của họ vv… 

- Trợ giúp bệnh nhân và người nhà ra quyết 
định về điều trị, bảo hiểm, chi trả, vv…

- Can thiệp trực tiếp trong các trường hợp 
khẩn cấp, ví dụ như có bệnh nhân muốn 
tự tử, lên cơn hoảng loạn, hay gây hấn với 
bác sĩ và người bệnh khác.

- Chẩn đoán các vấn đề SKTT, tiến hành 
trị liệu trực tiếp hoặc giới thiệu, chuyển 
tuyến cho bệnh nhân và người nhà.

- Giáo dục các nhân viên khác trong bệnh 
viện về các vấn đề tâm lý xã hội của 
bệnh nhân.

- Thúc đẩy giao tiếp, trao đổi thông tin giữa 
các thành viên của nhóm điều trị (bác 
sỹ thần kinh, bác sỹ đa khoa, y tá, điều 
dưỡng, trị liệu, vv…)

- Hòa giải xung đột giữa các thành viên 
nhóm điều trị hoặc xung đột quyền lợi 
của bệnh nhân với nhóm điều trị.

Nguyễn Ngọc Hường
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- Điều phối việc ra viện.

- Xây dựng kế hoạch chăm sóc tại cộng đồng 
cho bệnh nhân và người nhà sau khi ra viện.

- Điều phối, trợ giúp bệnh nhân và người 
nhà tiếp cận dịch vụ CSSK tại cộng đồng.

- Sắp xếp vấn đề tài chính liên quan đến chi 
phí thuốc, dụng cụ y tế, và các dịch vụ khác.

- Giáo dục gia đình và cộng đồng về chăm 
sóc bệnh nhân tâm thần tại cộng đồng

- Vận động quyền lợi và chính sách cho 
người bệnh tâm thần và gia đình họ.

Có ba xu hướng cần lưu ý về vai trò của 
nhân viên CTXH sức khỏe trên thế giời. Một 
là xu hướng sử dụng nhân viên CTXH làm 
người quản lý ca (case manager), tức làm 
đầu mối quản lý các dịch vụ khác nhau mà 
một người bệnh có thể cần khi điều trị tại 
bệnh viện hoặc trong cộng đồng. Tại các 
bệnh viện lớn ở phương Tây, một bệnh nhân 
đến điều trị thường sẽ có một nhóm điều 
trị, có thể gồm bác sỹ đa khoa hoặc bác sỹ 
tâm thần, điều dưỡng/y tá, nhà tâm lý, hộ 
lý, nhân viên CTXH, và các nhân viên y tế 
khác (ví dụ như nhân viên trị liệu). Trước 
đây, mô hình điều trị là mô hình phân tầng 
quyền lực (hierachical model) trong đó bác 
sỹ là người có quyền lực tối cao và có thể 
áp đặt lên các nhân viên còn lại trong nhóm 
điều trị. Ngày nay, khuyến cáo của Tổ Chức 
Thế Giới và các nước phát nước phát triển 
đều chuyển sang mô hình hợp tác/mô hình 
tương hỗ (collaborative model), theo đó mọi 
thành viên tham gia nhóm điều trị sẽ chia sẻ 
thông tin và công việc với nhau, hỗ trợ và 
hợp tác để thực hiện vai trò của mình. Theo 
mô hình tương hỗ này, nhân viên CTXH có 
thể trở thành trung tâm của nhóm điều trị với 
nhiệm vụ quản lý ca và điều phối các dịch 
vụ cũng như sự giao tiếp giữa nhóm điều trị 

với bệnh nhân. Một số nghiên cứu cho thấy 
khi nhân viên CTXH hoạt động ở vị trí này, 
bệnh nhân và nhóm làm việc cảm thấy hiệu 
quả điều trị và công việc tăng lên. Thứ hai, 
WHO khuyến cáo các nước đang phát triển, 
vốn thiếu nhân lực y tế và cơ sở vật chất, nên 
sử dụng mô hình chăm sóc sức khỏe trong 
cộng đồng, trong đó có sử dụng nhân viên 
CTXH và các nhân viên không cần được 
đào tạo quá chuyên sâu về y tế để đảm nhận 
một số vai trò của y tế cộng đồng. Thứ ba, 
đối với mảng SKTT, do sự thiếu hụt đội ngũ 
bác sĩ tâm thần và các dịch vụ trị liệu nên 
nghề CTXH cần được đẩy mạnh trong mảng 
này. Nhân viên CTXH cần có khả năng mở 
các phòng trị liệu tâm lý tư nhân (private 
practice) để đáp ứng nhu cầu trị liệu tâm lý 
ngày càng lớn của xã hội hiện đại.

Ứng dụng cho Việt Nam

Trong những năm qua, tôi đã tiến hành 
một số nghiên cứu và khảo sát ban đầu về 
CTXH sức khỏe tại Việt Nam. Để phát triển 
CTXH sức khỏe, một trong những điều đầu 
tiên mà Việt Nam cần tránh là sự mù mờ về 
vai trò của nhân viên CTXH sức khỏe, đưa 
đến một cơ chế phân tầng quyền lực tiêu 
cực giữa bác sĩ, y tá, nhân viên CTXH. Việt 
Nam cũng cần tránh hai điều: 1) CTXH bị 
bóp méo và trở thành nhân viên giấy tờ, 
một dạng công việc quan liêu; 2) Nghề 
CTXH bị biến dạng, uốn theo mô hình y tế, 
trở thành cái bóng của ngành y tế. Do đó, 
trước hết, Việt Nam cần xây dựng một văn 
bản khung trong đó triển khai rõ ràng, chi 
tiết các vấn đề: 

- Định nghĩa CTXH sức khỏe cho Việt Nam

- Sứ mệnh của CTXH sức khỏe tại Việt Nam

- Bộ giá trị lõi của CTXH sức khỏe tại 
Việt Nam

Nguyễn Ngọc Hường
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- Các đặc điểm đặc thù của CTXH sức khỏe 
của Việt Nam, phù hợp với Việt Nam.

- Mô hình hoạt động và vị trí của nhân viên 
CTXH sức khỏe.

Trong việc triển khai CTXH sức khỏe tại Việt 
Nam, cần đảm bảo một số nguyên lý: 

- Hướng tới mô hình y tế lồng ghép 
(integrated health care).

- Hướng tới mô hình chăm sóc trong cộng 
đồng, giảm dần khám - chữa tập trung và 
việc quá tải ở các bệnh viện tuyến trên. 
Đào tạo nhân viên CTXH sức khỏe để làm 
việc ở các môi trường cộng đồng thay cho 
các bác sỹ và nhân viên y tế chuyên sâu.

- Thay dần mô hình phân tầng quyền lực 
trong đó bác sỹ có quyền sinh quyền 
sát; hướng tới mô hình nhóm điều trị 
hoạt động tương hỗ, trong đó có nhân 
viên CTXH. 

- Áp dụng mô hình lấy bệnh nhân làm trung 
tâm (patient-centered model); dùng nhân 
viên CTXH đại diện quyền lợi và tiếng 
nói của người bệnh và gia đình. 

- Sử dụng nhân viên CTXH sức khỏe 
và nhân viên y tế không chuyên (non-
specialists) vào chăm sóc sức khỏe ở các 
môi trường thiếu điều kiện (nông thôn, 
vùng sâu, vùng xa).

- Dùng nhân viên CTXH để kết nối hệ 
thống chăm sóc sức khỏe hiện đại với 
hệ thống chăm sóc sức khỏe cổ truyền 
và các vấn đề tín ngưỡng, tâm linh trong 
sức khỏe. 

Về lộ trình cụ thể trong phát triển CTXH sức 
khỏe, Việt Nam có thể đi theo các bước (7):

Bước 1: Khảo sát tổng thể các vấn đề nhận 
thức, nhu cầu dịch vụ CTXH, nhu cầu đào 

tạo về CTXH trong y tế, và thực trạng các 
dịch vụ đang cung cấp tại các bệnh viện; 
đặc biệt là thói quen khám - chữa bệnh và 
tìm kiếm thông tin y tế để điều trị của người 
Việt Nam; nhu cầu của bệnh nhân và gia 
đình Việt Nam với các dịch vụ CTXH là 
như thế nào.

Bước 2: Dựa trên bước 1, xây dựng phòng 
CTXH thí điểm ở bệnh viện theo mô hình 
chuẩn ở các nước, kết hợp với đặc thù Việt 
Nam; thí điểm hoạt động; điều chỉnh mô hình 
và nhân rộng.

Song song với các bước trên, Việt Nam cần 
hình thành chuyên ngành CTXH sức khỏe 
trong các chương trình đào tạo CTXH tại các 
trường để chuẩn bị nhân lực đưa vào hệ thống 
chăm sóc sức khỏe.
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Phạm Tiến Nam và cộng sự

Trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh tại 
bệnh viện, ngoài nỗi đau bệnh tật, người 
bệnh còn có trạng thái tâm lý tiêu cực như 
căng thẳng, lo âu, trầm cảm vv... Điều này có 
thể ảnh hưởng đến quá trình lành bệnh của 
người bệnh. Do đó, họ không chỉ được chăm 
sóc, điều trị bệnh mà còn phải được chăm 
sóc cả về mặt tinh thần và hỗ trợ về mặt xã 
hội. Hoạt động công tác xã hội (CTXH) có 
vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người 
bệnh, người nhà người bệnh trong suốt quá 
trình khám chữa bệnh, tạo nên sự hài hòa 
giữa thể chất và tinh thần trong mối quan 
hệ giữa người bệnh với những người xung 
quanh tại cơ sở y tế (1, 2, 3). 

Tại nhiều bệnh viện trên thế giới, nghề CTXH 
phát triển theo hướng chuyên nghiệp và xuất 
phát từ chính nhu cầu y tế và chăm sóc sức 
khỏe (4). Ở đó nhân viên CTXH là một thành 
phần trong ê kíp trị liệu với những kỹ năng 
chuyên nghiệp để trợ giúp tâm lý – xã hội phù 
hợp với từng người bệnh (5, 6). Ở Việt Nam, 
sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề 
án Phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 
2020 – 2020 đã đánh dấu sự ra đời của CTXH 
chuyên nghiệp, tiếp đó ngày 15/07/2011, Bộ 
trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định 2514/
QĐ-BYT về việc phê duyệt Đề án “Phát triển 
nghề Công tác xã hội trong ngành Y tế giai 
2011-2020” (7). Để triển khai CTXH trong 

bệnh viện, Bộ Y tế ban hành Công văn số 
5830/BYT-KCB về xây dựng mô hình điểm 
Trung tâm CTXH/hoặc Phòng CTXH trong 
6 bệnh viện, tiếp đó là Thông tư số 43/2015/
TT-BYT quy định nhiệm vụ và hình thức 
tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội 
trong bệnh viện (8). Kể từ đó, hệ thống CTXH 
trong các bệnh viện dần được hình thành và 
ngày càng phát triển. Theo kết quả khảo sát 
giữa Trường Đại học Y tế công cộng và Vụ 
tổ chức cán bộ, Bộ Y tế thực hiện trên 500 
bệnh viện trong cả nước năm 2019 cho thấy: 
100% các bệnh viện ở tuyến Trung ương đều 
đã thành lập Phòng hoặc Tổ CTXH, tuyến 
tỉnh là 96,14% và tuyến huyện là 88,65%. 
Tỷ lệ bệnh viện thành lập Phòng/tổ CTXH 
tương đối cao, nhưng chỉ có 64,29% bệnh 
viện tuyến Trung ương có nhân viên CTXH 
chuyên trách, tuyến tỉnh là 44,22% và tuyến 
huyện là 25,2%. Những bệnh viện còn lại đều 
bố trí nhân viên kiêm nhiệm làm CTXH (9). 
Trong số nhân viên CTXH chuyên trách thì 
tỷ lệ được đào tạo đúng chuyên ngành CTXH 
là khá khiêm tốn, một số ít được đào tạo về 
chuyên ngành xã hội học và tâm lý, còn lại 
đều là nhân viên y tế được điều chuyển sang 
làm nhiệm vụ CTXH (9).

Hoạt động CTXH tại các bệnh viện tuyến 
tỉnh và huyện ở Việt Nam mới chỉ tập trung 
vào hỗ trợ người bệnh, người nhà người bệnh 

*Địa chỉ liên hệ: Phạm Tiến Nam
1Trường Đại học Y tế công cộng
2Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế
3Sở Y tế tỉnh Kon Tum

Công tác xã hội trong bệnh viện tại Việt Nam giai đoạn 2011-2020: Thành tựu và 
Thách thức
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có khó khăn khi đến khám, chữa bệnh như 
chỉ dẫn, đón tiếp, hướng dẫn hỗ trợ các thủ 
tục hành chính. Các hoạt động hỗ trợ kinh 
phí cho người bệnh chủ yếu tập trung ở bệnh 
viện tuyến trung ương và một số bệnh viện 
tuyến tỉnh nơi có nhiều người bệnh điều trị 
với những kỹ thuật cao, tốn kém, người bệnh 
có hoàn cảnh khó khăn (10, 11). Chỉ có một 
số ít các bệnh viện tuyến trung ương có thực 
hiện hỗ trợ về tâm lý, can thiệp CTXH cho 
người bệnh. Có nhiều bệnh viện xem hoạt 
động CTXH là một trong những hoạt động 
nâng cao hình ảnh của bệnh viện thông qua 
việc tiếp cận, hỗ trợ người bệnh, để họ an tâm 
điều trị hơn. Họ đầu tư kinh phí của bệnh viện 
để thực hiện các hoạt động CTXH (24,52% 
bệnh viện bố trí kinh phí từ nguồn thu) (9). 
Họ cho rằng thông qua các hoạt động CTXH, 
người bệnh hiểu nhiều hơn về bệnh viện, cảm 
thông và chia sẻ công việc với nhân viên y tế 
(9, 10, 12). 

Nhiều nghiên cứu về CTXH trong bệnh viện 
tại Việt Nam chỉ ra rằng những yếu tố ảnh 
hưởng đến CTXH trong bệnh viện là hệ 
thống chính sách chưa hoàn thiện, mặc dù 
có hướng dẫn triển khai CTXH trong bệnh 
viện nhưng chưa rõ ràng, cụ thể. Chưa có 
quy định bố trí biên chế CTXH trong bệnh 
viện cũng như chưa ban hành chuẩn năng 
lực, chuẩn đạo đức cho nhân viên CTXH 
trong bệnh viện (11-13). Hệ thống quản lý 
CTXH trong bệnh viện từ Bộ Y tế đến các 
Sở Y tế còn mỏng, chưa được đào tạo và có 
sự liên kết nên việc quản lý các hoạt động 
CTXH thiếu tính định hướng và chưa liên 
tục. Sự quan tâm của lãnh đạo đóng vai trò 
quan trọng trong việc quyết định triển khai 
hoạt động CTXH bởi chỉ khi họ quan tâm 
các hoạt động CTXH mới có điều kiện thuận 
lợi để triển khai liên tục và hiệu quả. Họ 

quan tâm mới có thể bố trí phương tiện, kinh 
phí để tổ chức các hoạt động CTXH, chỉ đạo 
các bộ phận khác trong bệnh viện phối hợp 
thực hiện hoạt động CTXH (11, 14).

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng hoạt động đào 
tạo cho nhân viên CTXH trong bệnh viện tại 
Việt Nam chưa chuyên nghiệp. Đến nay chưa 
có khung chương trình, tài liệu đào tạo nghiệp 
vụ CTXH một cách chính thức cho các đối 
tượng trong bệnh viện (15, 16). Mặc dù khối 
các trường chuyên về CTXH có đào tạo nhân 
viên CTXH nhưng chưa chuyên sâu, chỉ tổ 
chức một số khóa đào tạo CTXH trong bệnh 
viện ngắn hạn. Trong các trường đại học khối 
Y, Dược mới chỉ có duy nhất Trường Đại học 
Y tế công cộng đào tạo cử nhân CTXH định 
hướng trong bệnh viện. Bên cạnh đó cũng chỉ 
có 32 bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh 
(6,82%) có phối hợp hướng dẫn thực hành 
nghề CTXH cho học sinh, sinh viên các cơ 
sở đào tạo nghề CTXH và có 10,87% bệnh 
viện phối hợp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức 
cơ bản về y tế cho người làm việc về công tác 
xã hội. Do đó chỉ có 19,4% bệnh viện có nhân 
viên CTXH trong bệnh viện đào tạo nghiệp 
vụ CTXH (7, 9, 11, 13).

Thực tế cho thấy CTXH là bộ phận không 
thể thiếu trong các bệnh viện. Để thúc đẩy sự 
phát triển CTXH trong bệnh viện, trong thời 
gian tới Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện các chính 
sách liên quan, xây dựng mạng lưới và hoàn 
thiện hệ thống quản lý hoạt động CTXH trong 
bệnh viện. Xây dựng quy định biên chế, định 
biên và ban hành tiêu chuẩn người hành nghề 
CTXH. Từ đó thúc đẩy hoạt động đào tạo, bồi 
dưỡng cho người làm CTXH để hướng tới 
chuyên nghiệp hoạt động CTXH trong bệnh 
viện nói riêng, trong ngành Y tế nói chung.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
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Nguyễn Thị Huệ và cộng sự

ĐẶT VẤN ĐỀ

Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe luôn là một trong 
những ưu tiên hàng đầu của mọi quốc gia văn 
minh, tiến bộ. Công tác xã hội (CTXH) trong 
bệnh viện lần đầu tiên được triển khai tại các 
bệnh viện vào năm 1905 tại Boston, Mỹ (1, 2). 
Đến nay hầu hết các bệnh viện ở Mỹ đều có 
phòng CTXH và đã trở thành một trong những 
điều kiện bắt buộc để các bệnh viện được công 
nhận là hội viên của Hội các bệnh viện (1, 2). 
CTXH trong bệnh viện ở nước ta đã xuất hiện 
tại một số bệnh viện tuyến trung ương và tuyến 
tỉnh với cả đội ngũ chuyên nghiệp và không 

chuyên. Hoạt động này góp phần hỗ trợ người 
bệnh, người nhà và cán bộ y tế nhằm giảm tải 
khó khăn, áp lực trong quá trình khám chữa 
bệnh, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc 
sức khỏe người dân (3). Có nhiều nghiên cứu 
trên về lĩnh vực xã hội học y tế, xã hội học sức 
khỏe, tâm lý học sức khỏe đều có những phát 
hiện đánh giá về thực trạng công tác chăm sóc 
sức khỏe tại bệnh viện, khai thác về nhu cầu, 
sự cần thiết có mặt đội ngũ nhân viên CTXH 
trong bệnh viện. Xuất phát từ thực trạng những 
tồn tại trong hệ thống khám chữa bệnh trong 
các bệnh viện hiện nay. Có nghiên cứu đã đề 
cập đến vai trò của nhân viên CTXH trong 

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Nhân viên công tác xã hội có nhiệm vụ triển khai các hoạt động như hỗ trợ cho người bệnh; 
kết nối người bệnh đến với các dịch vụ xã hội, vận động xã hội tham gia vào việc hỗ trợ, giáo dục. 
Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu việc thực hiện vai trò của nhân viên CTXH, những phản hồi 
và mức độ hài lòng từ phía người bệnh, gia đình người bệnh và đội ngũ cán bộ y tế. Trên cơ sở đó nghiên 
cứu đề xuất một số giải pháp chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân viên CTXH bệnh viện.

Phương pháp: Nghiên cứu được triển khai sử dụng số liệu định lượng và định tính với 100 người nhà 
bệnh nhi điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương và 27 phỏng vấn sâu với nhân viên y tế, nhân viên CTXH 
được triển khai từ tháng 12/2014 đến tháng 6/2015.

Kết quả nghiên cứu: nhân viên CTXH trong bệnh viện hiện nay (cụ thể là bệnh viện Nhi Trung ương) 
đảm nhiệm nhiều vai trò như hỗ trợ, môi giới/ trung gian, giáo dục. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc 
thực hiện vai trò của nhân viên CTXH vẫn tồn tại một số bất cập, khó khăn nhưng đã nhận được phản hồi 
tích cực và đánh giá hài lòng từ phía người bệnh, gia đình cũng như đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế. Điều 
đó cho thấy sự có mặt của đội ngũ nhân viên CTXH chuyên nghiệp trong bệnh viện vô cùng quan trọng.

Từ khóa: Công tác xã hội trong bệnh viện, nhân viên Công tác xã hội, sự hài lòng, vai trò, chuyên 
nghiệp hóa.

*Tác giả liên hệ: Nguyễn Thị Huệ
Email: nguyenthihue1310@gmail.com
1Trường Đại học Lao động Xã hội
2Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Quỳnh, Thanh 
Trì, Hà Nội
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bệnh viện, trong hỗ trợ người bệnh. Tuy nhiên, 
những nghiên cứu trên còn ở mức độ vĩ mô 
hoặc xét đến khía cạnh CTXH chưa phân tích 
sâu sắc vai trò của nhân viên CTXH chuyên 
nghiệp trong bệnh viện. Tôi đã tiến hành 
nghiên cứu này tại một bệnh viện chuyên khoa 
tuyến trung ương, đó là bệnh viện bệnh viện 
Nhi Trung ương. Đây là bệnh viện tuyến cuối, 
chuyên khoa với đối tượng là bệnh nhi, có số 
lượng người bệnh lớn, và thường xuyên xảy 
ra tình trạng quá tải người bệnh. Tại bệnh viện 
Nhi Trung ương đã có mặt vai trò của nhân 
viên CTXH chuyên nghiệp từ năm 2008 với tổ 
CTXH và nay là phòng CTXH. Với việc vận 
dụng những kết quả nghiên cứu trước đó, lựa 
chọn địa bàn điển cứu có mục đích làm rõ vai 
trò của nhân viên CTXH chuyên nghiệp trong 
bệnh viện Nhi Trung ương. Vì lý do trên, nhóm 
nghiên cứu đã thực hiện nghiên cứu với mục 
tiêu tìm hiểu việc thực hiện các vai trò của 
nhân viên CTXH như hỗ trợ cho người bệnh; 
kết nối người bệnh đến với các dịch vụ xã hội, 
vận động xã hội tham gia vào việc hỗ trợ, giáo 
dục. Nghiên cứu cũng tìm hiểu những phản hồi 
và mức độ hài lòng từ phía người bệnh, gia 
đình người bệnh và đội ngũ cán bộ y tế. Trên 
cơ sở đó nghiên cứu đề xuất một số giải pháp 
chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân viên CTXH 
bệnh viện. 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang về vai 
trò  của nhân viên CTXH tại Bệnh viện Nhi 
Trung ương hiện nay.

Địa điểm và thời gian nghiên cứu: Nghiên 
cứu triển khai từ tháng 12/2014 đến 6/2015 
tại 10 Khoa điều trị nội trú, Bệnh viện Nhi 
Trung ương

Đối tượng nghiên cứu: nhân viên CTXH, 
nhân viên y tế, người nhà bệnh nhi và bệnh 

nhi đang điều trị tại bệnh viện Nhi Trung 
ương trong thời gian nghiên cứu.

Cỡ mẫu, chọn mẫu

Bệnh nhi và người nhà bệnh nhi vào viện 
không cư trú ổn định, vì vậy nhóm nghiên 
cứu lựa chọn mẫu bằng phương pháp chọn 
mẫu thuận tiện. Chọn mẫu khảo sát tại 10 
khoa, cụ thể là khoa Nội tiết - Chuyển hóa 
- Di truyền; khoa Tiết niệu; khoa Thận và 
Lọc máu; khoa Tai - Mũi - Họng; khoa Răng 
- Hàm - Mặt; khoa Mắt; khoa Phục hồi chức 
năng; khoa Chỉnh hình nhi; Miễn dịch - Dị 
ứng - Khớp; khoa Sọ mặt và Tạo hình; khảo 
sát tiến hành từ 5/4/2015 đến 15/4/2015, mỗi 
ngày tiến hành khảo sát đủ 10 người trên 1 
khoa cho đến khi đủ 100 đơn vị mẫu. Kết quả 
thu được là 100 phiếu khảo sát từ 10 khoa. Về 
mặt thống kê, cỡ mẫu trên không đủ lớn để 
mang tính đại diện cho tất cả các bệnh viện. 
Tuy nhiên, xét riêng phạm vi nghiên cứu bệnh 
viện Nhi Trung ương, cỡ mẫu này được xem 
là đảm bảo độ tin cậy cho kết luận rút ra thuộc 
phạm vi địa bàn.

Phương pháp thu thập số liệu

Nhóm tác giả sử dụng các phương pháp 
nghiên cứu: phỏng vấn sâu (phỏng vấn sâu 
với 7 nhân viên CTXH, 5 nhân viên y tế, 
10 người nhà bệnh nhi, 5 bệnh nhi), quan 
sát, khảo sát bằng bảng hỏi (100 người nhà 
bệnh nhi). Công cụ tiến hành khảo sát là 
bảng hỏi theo mẫu thiết kế dành cho người 
nhà người bệnh.

Phương pháp xử lý, phân tích số liệu

Kết quả thu được từ phỏng vấn định lượng 
bằng bảng hỏi với người nhà người bệnh được 
xử lý bằng phần mềm SPSS 16 for Windows. 
Thông tin định tính được phân tích theo chủ 
đề, sử dụng phần mềm Atlas.ti để phân tích 
dữ liệu từ kết quả phỏng vấn sâu.

Nguyễn Thị Huệ và cộng sự
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Đạo đức nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện dưới sự chấp thuận 
của Ban lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương.

Các đối tượng được mời tham gia nghiên 
cứu được giới thiệu về mục đích, ý nghĩa của 
nghiên cứu trước khi trả lời về việc đồng ý 
tham gia nghiên cứu. Việc tham gia nghiên 
cứu là hoàn toàn tự nguyện, không ảnh hưởng 
đến việc chăm sóc, điều trị tại bệnh viện. Đối 
tượng nghiên cứu có thể dừng cuộc phỏng 
vấn bất cứ lúc nào và/ hoặc có thể từ chối trả 
lời những câu hỏi mà họ không muốn trả lời.

KẾT QUẢ NGHIÊN CÚU 

Kết quả thực hiện vai trò của nhân viên 
CTXH tại bệnh viện Nhi Trung ương

Các hoạt động trợ giúp của nhân viên CTXH 
bệnh viện Nhi Trung ương đã phát huy vai 
trò của một nhân viên CTXH chuyên nghiệp 
khi làm việc với các nhóm đối tượng, đó là 
vai trò hỗ trợ, hướng dẫn, giáo dục, môi giới, 
trung gian. Tuy nhiên, nhân viên CTXH tại 
bệnh viện Nhi Trung ương vẫn còn nhiều 
khó khăn khia thực hiện vai trò, khó khăn 
lớn nhất là thiếu nguồn nhân lực, nhu cầu 
của người bệnh, người nhà người bệnh và 
nhân viên y tế thì lớn trong khi số lượng 
nhân viên CTXH còn ít, chưa đáp ứng được 
nhu cầu của nhiều đối tượng; nhận thức của 
các đối tượng người nhà người bệnh, nhân 
viên y tế về CTXH còn hạn chế đã phần nào 
hạn chế tính chuyên nghiệp của hoạt động 
CTXH tại bệnh viện. 

Về vai trò hỗ trợ

Với vai trò hỗ trợ, nhân viên CTXH trong 
bệnh viện thực hiện một số hoạt động hỗ trợ 
về vật chất, tinh thần và hướng dẫn. Theo kết 
quả báo cáo hoạt động của Phòng CTXH bệnh 

viện Nhi Trung ương, riêng trong năm 2014 
(4), nhân viên CTXH đã hỗ trợ được hơn 85 
ngàn lượt suất ăn miễn phí cho người bệnh và 
người nhà người bệnh trong quá trình điều trị 
tại bệnh viện. Riêng trong dịp tết Giáp Ngọ 
đã vận động cho khoảng gần 1000 bệnh nhi ở 
lại điều trị được hỗ trợ bữa cơm miễn phí từ 
ngày 30 đến mùng 3, 03 bữa/ ngày với số tiền 
605 triệu đồng.

“Lớp học Hy vọng” của phòng CTXH đã đáp 
ứng được phần nào nhu cầu của các bệnh nhi. 
Với phương ngôn: “Bệnh tật đã khiến việc 
học tập của các em bị gián đoạn, thời gian ở 
bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Nhưng nếu các 
em không thể đến trường học chữ vì bệnh tật, 
chúng ta hãy mang lớp học đến bên giường 
bệnh cho các em”.

Hoạt động hỗ trợ của nhân viên CTXH còn 
được thực hiện bằng việc hàng tuần, phòng 
CTXH mời tình nguyện viên là sinh viên 
trường đại học đến chơi cùng bệnh nhi, dạy 
hát, vẽ, dạy học vv... Ngoài ra, hàng tháng các 
nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ đến biểu diễn miễn 
phí cho các bệnh nhi. Những ngày lễ lớn như 
ngày 2/9, trung thu, tết dương lịch, tết thiếu 
nhi vv... Các bệnh nhi đều có quà và được 
chơi nhiều trò chơi hấp dẫn, tổ chức các hoạt 
động tinh thần cho các bệnh nhi.

Bên cạnh đó nhân viên CTXH tại bệnh viện 
Nhi Trung ương còn cung cấp các dịch vụ hỗ 
trợ đối với gia đình người bệnh về việc hướng 
dẫn các thủ tục nhập viện, xuất viện. Công việc 
của họ bao gồm cả việc bảo đảm rằng gia đình 
hỗ trợ đầy đủ cho trẻ trong quá trình trẻ nằm 
viện, giúp gia đình làm các thủ tục giấy tờ để 
được hưởng các chính sách mà trẻ em được 
hưởng, tìm chỗ ở cho người nhà người bệnh 
trong quá trình chăm sóc trẻ ở bệnh viện và 
thông tin nguồn lực có thể tiếp cận để giảm bớt 
những chi phí hoặc sự căng thẳng ở bệnh viện.
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Theo khảo sát 100 người nhà người bệnh để 
làm rõ hơn những thông tin tổng hợp báo cáo, 
92% nhận được hỗ trợ vật chất (chi phí điều 
trị, suất ăn miễn phí, kết nối nhà tài trợ); 89% 

nhận được hỗ trợ tinh thần (thăm hỏi động 
viên, chuyển tải tâm tư nguyện vọng tới nhân 
viên y tế); 76% được hướng dẫn (thủ tục xin 
tài trợ, xin miễn giảm viện phí).

Kết quả nghiên cứu cho thấy vai trò hỗ trợ 
của nhân viên CTXH tại bệnh viện Nhi Trung 
ương đã có những kết quả tốt. Gần như tất 
cả người nhà bệnh nhi đều nhận được ít nhất 
một sự hỗ trợ của nhân viên CTXH về mặt vật 
chất, tinh thần, hay hướng dẫn.

Về vai trò môi giới, trung gian

Nhân viên CTXH tại bệnh viện Nhi Trung 
ương đóng vai trò trung gian, họ giúp cho bác 
sĩ hiểu người bệnh hơn, là cầu nối giúp giải 
tỏa tâm tư của người bệnh với bác sĩ. Trong 
quá trình điều trị tại bệnh viện, người bệnh và 
người nhà có những khó khăn muốn kiến nghị 
với nhân viên y tế sẽ thông qua đội ngũ nhân 
viên CTXH.

“Các bác sĩ mỗi ngày phải chăm sóc nhiều 
người bệnh nên không thể giải đáp hết những 

thắc mắc của người nhà từng người bệnh, vì 
vậy có những vấn đề về tiến triển bệnh tật của 
con, tôi nhờ các nhân viên CTXH trong lúc 
làm việc trao đổi với các bác sĩ và nói lại với 
gia đình” (PVS, Nam, người nhà người bệnh 
khoa Nội tiết).

Vai trò môi giới của nhân viên CTXH tại bệnh 
viện Nhi Trung ương còn thể hiện ở hoạt động 
là người môi giới trong kết nối nhà tài trợ với 
các người bệnh khó khăn cần giúp đỡ. Cụ thể 
những năm qua phòng CTXH bệnh viện Nhi 
Trung ương kêu gọi được tài trợ cho trang thiết 
bị y tế như: 02 ô tô cứu thương, giường sơ sinh 
đa năng, bơm tiêm điện, máy tim phổi nhân tạo 
vv… kêu gọi các nhà tài trợ đầu tư trang thiết 
bị cho bệnh viện. Vai trò môi giới, trung gian 
của nhân viên CTXH bệnh viện Nhi Trung 
ương được thực hiện theo quy trình sau:

Hình 1: Kết quả hỗ trợ của nhân viên CTXH với người bệnh và người nhà người bệnh
bệnh viện Nhi Trung ương
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Hình 2. Lưu đồ quy trình tiếp nhận tài trợ 
của Phòng CTXH - Bệnh viện Nhi Trung ương

Quy trình thực hiện vai trò môi giới, trung gian 
được thực hiện qua 4 bước. Bước 1 tiếp nhận 
tài trợ và phân loại hình thức tài trợ. Phòng 
CTXH là nơi tiếp nhận tài trợ từ tất cả các tổ 
chức, cá nhân đến với bệnh viện. Các cá nhân, 
tổ chức muốn tài trợ cho bất kỳ một người 
bệnh nào đó đều thông qua phòng CTXH. 
Họ có thể đưa nhà tài trợ tiếp xúc, tặng quà 
cho bệnh nhi có sẵn hoặc gợi ý trường hợp 
người bệnh đang cần sự giúp đỡ. Phân loại 
hình thức tài trợ vật chất hay tổ chức chương 
trình, hay thăm hỏi. Bước 2 nhân viên CTXH 
lên kế hoạch thực hiện tài trợ về thời gian, địa 
điểm, chương trình cụ thể dựa trên số lượng, 
hình thức mà nhà tài trợ cung cấp. Bước 3 tri 
ân nhà tài trợ, đây là hình thức để duy trì các 
mối tài trợ, mở rộng hệ thống các nhà tài trợ 
cho người bệnh. Bước 4 lượng giá lại kết quả 
trợ giúp và kết thúc.

Về vai trò giáo dục

Nhân viên CTXH cung cấp cho gia đình người 
bệnh những thông tin liên quan đến chăm sóc 
người bệnh, giải đáp thắc mắc của họ về các 

vấn đề liên quan đến tình trạng bệnh, phương 
pháp chăm sóc người bệnh và các thủ tục, quy 
trình trong điều trị bệnh. Trong số 100 người 
được phỏng vấn bằng bảng hỏi thì 76% trả lời 
nhận được sự trợ giúp của nhân viên CTXH 
về hướng dẫn. Trong đó có hướng dẫn về các 
thủ tục khám chữa bệnh, hướng dẫn thủ tục 
xin tài trợ, thủ tục xin miễn giảm viện phí. 

“Lúc cháu nhập viện, thấy hoàn cảnh gia 
đình tôi khó khăn, bố mẹ cháu mất sớm, tôi 
thì già yếu nên bác sĩ điều dưỡng trưởng 
đưa trường hợp của gia đình tôi nhờ sự giúp 
đỡ của nhân viên CTXH. Các cô nhân viên 
CTXH lên tận khoa phòng để thăm hỏi, lấy 
thông tin và hướng dẫn tôi làm thủ tục xin 
tài trợ. Nhờ đó mà tôi nhận được nhiều sự 
giúp đỡ của các nhà hảo tâm giúp cháu chữa 
bệnh” (PVS, Nữ, Bà của người bệnh, khoa 
Thận - Lọc máu).

Các nhân viên CTXH đóng vai trò giáo dục, 
hướng dẫn cho người bệnh cách thức ứng xử, 
xử lý những căng thẳng do nguyên nhân bệnh 
tật gây nên; hướng dẫn cho người nhà các 
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BƯỚC 1: Tiếp nhận và phân loại hình thức tài trợ 

Phòng CTXH 

BƯỚC 2: Lên kế hoạch và hỗ trợ tùy theo hình thức tài trợ 

Phòng CTXH; Nhà tài trợ, điều dưỡng, bác sĩ; bệnh nhi, gia đình bệnh nhi 

BƯỚC 3: Ghi nhận và tri ân các nhà tài trợ 

Ban giám đốc, Phòng CTXH, phòng tài chính kế toán 

BƯỚC 4: Lượng giá và kết thúc 

Phòng CTXH 
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Qua khảo sát bằng bảng hỏi với 100 người 
nhà người bệnh (hình 3) thì chỉ có 15% trả 
lời rất hài lòng, 65% hài lòng và 20% không 
có ý kiến. Hoạt động CTXH tại bệnh viện 
Nhi Trung ương hiện nay đã có vai trò nhất 
định trong trợ giúp các nhóm đối tượng, tuy 
nhiên mức độ đáp ứng những nhu cầu chưa 
thực sự thỏa mãn. Người nhà người bệnh đã 

nhận được ít nhất một sự trợ giúp thể hiện 
tương đối hài lòng, một số rất hài lòng, còn 
lại không có ý kiến. Nhưng so với thực tế 
đối tượng được trợ giúp còn ít so với tổng số 
người bệnh điều trị tại bệnh viện.

Vai trò của nhân viên CTXH tại bệnh viện 
Nhi Trung ương có ý nghĩa hết sức to lớn. 

người bệnh những thủ tục xuất nhập viện, các 
thủ tục xin được miễn giảm viện phí, hưởng 
những chính sách ưu đãi và chế độ bảo hiểm 
y tế.

Nhân viên CTXH cũng đồng thời chuyển đến 
người chăm sóc người bệnh thông tin về tình 
trạng bệnh, phương án điều trị, tâm lý người 
bệnh, cách chăm sóc người bệnh. Chia sẻ 
gánh nặng với người chăm sóc và cùng hỗ trợ 
người bệnh trong quá trình điều trị.

Sự hài lòng về vai trò của nhân viên CTXH 
tại bệnh viện Nhi Trung ương

Sự hài lòng của bệnh nhi, người nhà bệnh nhi

Với vai trò hỗ trợ tâm lý, nhân viên CTXH 
của phòng hàng ngày lên thăm hỏi, chia sẻ, 
động viên tinh thần với bệnh nhi và người nhà 
có hoàn cảnh khó khăn tại các khoa phòng 
nhưng chỉ với người bệnh đặc biệt, hoàn cảnh 
khó khăn, chưa thể phục vụ được tất cả các 

người bệnh vì hạn chế về nhân lực. Những 
hoạt động trợ giúp mới chỉ thực hiện trong 
phạm vi khi bệnh nhi điều trị tại bệnh viện, 
chưa thực hiện các hỗ trợ sau khi điều trị, sau 
khi ra viện hay giới thiệu các dịch vụ ngoài 
xã hội.

Với vai trò trung gian thì việc chuyển tải 
thông tin từ người bệnh đến cán bộ y tế có 
làm nhưng chưa thực sự mạnh mẽ.

Với vai trò giáo dục, nhân viên CTXH thực 
hiện các hoạt động hướng dẫn cho người nhà 
người bệnh những thủ tục xuất nhập viện, các 
thủ tục xin được miễn giảm viện phí, hưởng 
những chính sách ưu đãi và chế độ bảo hiểm y 
tế; truyền thông cung cấp thông tin cho người 
nhà người bệnh có thêm kiến thức chăm sóc 
người bệnh. Tuy nhiên, những hoạt động này 
chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ cho những đối tượng 
bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn thay vì với 
số đông người bệnh và người nhà bệnh nhân.

Hình 3: Mức độ hài lòng của người nhà người bệnh về hoạt động CTXH
 tại bệnh viện Nhi Trung ương
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Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa đáp ứng được 
cho nhu cầu của người nhà bệnh nhi trong 
hoạt động hướng dẫn quy trình, thủ tục khám 
chữa bệnh, cung cấp thông tin, tư vấn về 
các dịch vụ của bệnh viện do nhân lực của 
phòng không đủ (hiện nay có tất cả 7 người, 
cả trưởng phòng). Hiện nay, nguồn nhân lực 
hoạt động CTXH tại bệnh viện Nhi Trung 
ương còn thiếu, 4/7 người chưa được đào tạo 
chuyên môn chính quy CTXH mà chỉ được 
tập huấn, đào tạo ngắn hạn CTXH. Cụ thể: 
hiện nay phòng CTXH bệnh viện có 1 thạc 
sĩ y tế công cộng, 1 cử nhân văn hóa, 1 cử 
nhân kinh tế, 1 cử nhân ngoại ngữ, 3 cử nhân 
CTXH. Tuy nhiên chưa đáp ứng được nhu cầu 
hoạt động CTXH bệnh viện Nhi Trung ương. 
Số lượng nhân viên CTXH còn quá ít so với 
số lượng và nhu cầu đối tượng.  Nhân lực hiện 
nay dù rất cố gắng và tâm huyết nhưng cũng 
chỉ hỗ trợ về vật chất cho những người bệnh 
khó khăn, tổ chức sự kiện, kêu gọi tài trợ.

Sự hài lòng của nhân viên y tế

Nhân viên y tế hàng ngày tiếp xúc với nhân 
viên CTXH, từ khâu cung cấp hồ sơ bệnh 
án, báo những hoàn cảnh bệnh nhi khó khăn 
để nhờ giúp đỡ của nhân viên CTXH. Họ 
đánh giá hoạt động CTXH trong bệnh viện 
có vai trò quan trọng, nhờ nhân viên CTXH 
mà nhiều hoàn cảnh bệnh nhi khó khăn được 
giúp đỡ về vật chất, tinh thần trong quá trình 
điều trị. Tuy nhiên nhân viên y tế đánh giá 
số lượng nhân viên CTXH ít, trong khi người 
bệnh cần giúp đỡ nhiều, do đó không thể đáp 
ứng được hết nhu cầu của bệnh nhi và người 
nhà. Đội ngũ nhân viên CTXH cũng chưa hỗ 
trợ thực sự đắc lực cho nhân viên y tế.

“Nhiều bệnh nhi của khoa tôi đã được giúp 
đỡ tiền viện phí, được hỗ trợ suất ăn miễn 
phí trong quá trình điều trị tại bệnh viện. Tuy 
nhiên, hoạt động cũng chỉ ở phạm vi nhỏ vì số 

lượng bệnh nhi cần giúp đỡ quá nhiều trong 
khi lực lượng CTXH thì còn ít cả nhân lực 
và nguồn lực” (PVS, Nữ, Điều dưỡng trưởng 
khoa A5).

Không chỉ trực tiếp hỗ trợ cho người bệnh và 
gia đình, nhân viên CTXH còn liên kết phối 
hợp với nhân viên y tế, từ khâu tiếp nhận, 
thực hiện kế hoạch hỗ trợ người bệnh, và 
cũng giúp đội ngũ nhân viên y tế giảm một 
phần công việc, kết nối giữa y tá, bác sĩ với 
người bệnh và người nhà. Tuy nhiên, họ mới 
chỉ hỗ trợ hướng dẫn cho người bệnh, người 
nhà từ đó giảm áp lực cho nhân viên y tế, chứ 
chưa hỗ trợ về chuyên môn đối với nhân viên 
y tế. Như vậy, dù đạt nhiều kết quả trong thực 
hiện vai trò nhưng đội ngũ nhân viên CTXH 
tại bệnh viện Nhi Trung ương hiện nay vẫn 
còn nhiều thiếu hụt về số lượng và chất lượng.

BÀN LUẬN

Tại bệnh viện Nhi Trung ương đội ngũ nhân 
viên CTXH đã thực hiện vai trò là người hỗ 
trợ, vai trò là người môi giới trung gian, vai 
trò là người giáo dục hướng dẫn với các nhóm 
đối tượng người bệnh, người nhà người bệnh 
và nhân viên y tế. Tuy nhiên, kết quả nghiên 
cứu cho thấy hoạt động CTXH tại bệnh viện 
Nhi Trung ương vẫn còn nhiều khó khăn, hoạt 
động hỗ trợ của nhân viên CTXH chưa thực 
sự chuyên nghiệp. Nguyên nhân xuất phát bởi 
nhiều lý do khác nhau trong đó nguyên nhân 
lớn nhất là thiếu nguồn nhân lực, khi mà nhu 
cầu của người bệnh, người nhà người bệnh 
và nhân viên y tế quá lớn nhưng số lượng 
nhân viên CTXH còn ít, chưa đáp ứng được 
nhu cầu của nhiều đối tượng. Bên cạnh đó, 
nhận thức của các đối tượng người nhà người 
bệnh, nhân viên y tế về CTXH còn hạn chế đã 
phần nào hạn chế tính chuyên nghiệp của hoạt 
động CTXH trong bệnh viện.
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Xã hội Việt Nam đã và đang thực hiện những 
bước chuyển mình lớn không chỉ về kinh tế 
mà cả về mọi mặt văn hóa – xã hội. Cùng với 
sự phát triển đó thì cũng còn nhiều vấn đề xã 
hội cần giải quyết, trong đó có vấn đề chăm 
sóc sức khỏe. Do vậy ngành CTXH hơn lúc 
nào hết cần xuất hiện vai trò của nhân viên 
CTXH trong bệnh viện hướng đến sự hỗ trợ 
can thiệp và hỗ trợ hệ thống y tế cũng như 
người bệnh trong chăm sóc sức khỏe. Việc 
đào tạo và triển khai đội ngũ nhân viên CTXH 
trong các bệnh viện đã, đang và sẽ trở thành 
một nhu cầu cấp thiết đối với xã hội Việt Nam 
hiện nay.

Trong điều kiện hoạt động nghiên cứu và xây 
dựng mô hình hoạt động CTXH tại Việt Nam 
đang ở những bước đầu, nhất là việc phát triển 
mô hình CTXH trong các bệnh viện. Nghiên 
cứu đã góp phần hoàn thiện việc thực hiện 
vai trò của nhân viên CTXH trong bệnh viện 
vừa sát thực, phù hợp với tình hình thực tế tại 
Việt Nam. Đó là vai trò của nhân viên CTXH 
chuyên nghiệp cung cấp các dịch vụ trợ giúp 
cho các người bệnh, gia đình người bệnh và 
đội ngũ y tế trong bệnh viện (5).

KẾT LUẬN

Kết quả nghiên cứu cho thấy sự có mặt của 
đội ngũ nhân viên CTXH chuyên nghiệp 
trong bệnh viện vô cùng quan trọng. Đội 
ngũ nhân viên CTXH đóng vai trò thúc đẩy 
hiệu quả chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh 
tại bệnh viện bằng việc thực hiện tốt những 
vai trò của mình. Nhân viên CTXH tại bệnh 
viện Nhi Trung ương đã thực hiện vai trò 
là người hỗ trợ, người môi giới trung gian, 
người giáo dục hướng dẫn với các nhóm đối 
tượng người bệnh, người nhà người bệnh và 
nhân viên y tế. Những vai trò như hỗ trợ, 
người môi giới trung gian được thực hiện tốt 

hơn cả. Người bệnh, người nhà người bệnh 
và nhân viên y tế hài lòng và mong muốn 
nhận được sự hỗ trợ để đáp ứng nhu cầu vật 
chất cũng như tinh thần.

Tuy nhiên, hoạt động CTXH tại bệnh viện 
Nhi Trung ương còn nhiều khó khăn, đặc biệt 
là thiếu nguồn nhân lực, nhu cầu người bệnh, 
người nhà người bệnh và nhân viên y tế quá 
lớn so với số lượng ít ỏi nhân viên CTXH. 
Nhận thức của người nhà người bệnh, nhân 
viên y tế về CTXH còn hạn chế đã phần nào 
làm cho hoạt động này mang tính chuyên 
nghiệp chưa cao.

Để phát huy vai trò của đội ngũ nhân viên 
CTXH trong bệnh viện Nhi Trung ương, cũng 
như đẩy mạnh, nhân rộng mô hình hoạt động 
này cần chuyên nghiệp hóa vai trò của nhân 
viên CTXH bằng nhiều giải pháp đồng bộ. 
Trong đó giải pháp hàng đầu là tăng cường 
nhân lực về số lượng, chất lượng đội ngũ 
nhân viên CTXH.

Giải pháp chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân 
viên CTXH bệnh viện Nhi Trung ương

Nhóm nghiên cứu không trình bày sâu về nhu 
cầu chuyên nghiệp hóa và hệ thống nguồn lực 
cần có để chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân 
viên CTXH bệnh viện Nhi Trung ương, nhóm 
nghiên cứu sẽ đề cập 4 giải pháp chính để đạt 
được mục đích chuyên nghiệp hóa đội ngũ 
nhân viên CTXH trong bệnh viện tại bệnh 
viện Nhi Trung ương hiện nay:

Thứ nhất, về tài chính: hiện nay, hoạt động 
CTXH tại bệnh viện Nhi Trung ương rất thiếu 
kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất trang thiết 
bị chưa đầy đủ. Do vậy, giải pháp về tài chính 
cần đảm bảo kinh phí hoạt động, cơ sở vật 
chất trang thiết bị, và đặc biệt là chế độ tiền 
lương, thưởng cho đội ngũ nhân viên CTXH 
đang làm việc hiện nay.
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Thứ hai, về giáo dục: đẩy mạnh đào tạo, 
tăng cường nhân lực. Giải pháp về giáo dục 
là cần đào tạo, tái đào tạo và thường xuyên 
cập nhật, tăng cường bổ sung kiến thức, kỹ 
năng cho nhân viên CTXH. Không chỉ được 
quan tâm đào tạo, đào tại lại mà nhân viên 
CTXH cần đào tạo nâng cao, tham quan học 
hỏi kinh nghiệm từ các mô hình CTXH trong 
bệnh viện trong nước và thế giới, tham gia bồi 
dưỡng kiến thức, kỹ năng để nâng cao năng 
lực, chuyên môn và hiệu quả trợ giúp.

Thứ ba, về chính sách: bệnh viện cần có các 
chính sách tăng cường cơ sở vật chất, chế độ 
đãi ngộ, quan tâm đến nhân viên CTXH và 
nhận thức đầy đủ tầm quan trọng về vai trò 
của nhân viên CTXH trong bệnh viện. Phòng 
CTXH cần vị thế độc lập, thành lập mạng lưới 
CTXH tại các khoa phòng trong bệnh viện để 
có thể hỗ trợ tới người bệnh khó khăn nhanh 
chóng nhất.

Thứ tư, về tuyên truyền nâng cao nhận thức, 
hiểu biết của các đối tượng và của xã hội về 
vai trò của nhân viên CTXH trong bệnh viện. 
Nhận thức được đầy đủ về ý nghĩa, vai trò 

của nhân viên CTXH chuyên nghiệp trong 
bệnh viện thì sự phối hợp thực hiện sẽ tốt 
hơn, hiệu quả trợ giúp cao hơn. Bản thân 
nhân viên CTXH phải ý thức, nắm rõ và tuân 
thủ nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp khi hoạt 
động CTXH.
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The role of Social Worker at Vietnam National Children’s Hospital

Nguyen Thi Hue1, Duong Thi Phuong2

1University of Labour and Social Affairs
2People’s Committee of Vinh Quynh Commune, Thanh Tri, Hanoi

Objectives: Social workers are responsible for implementing activities such as support for 
patients; connect patients to social services, mobilize social participation in supporting and 
education. The study was conducted to understand the implementation of the role of social 
workers, feedback and satisfaction from the patients, patient’s families and health workers. 
Based on that, some solutions are proposed to professionalize the social worker in the hospital.
Methods: The study was conducted from 12/2014 to 6/2015, by using quantitative and 
qualitative data with 100 families of patients whom is treated at Vietnam National Children’s 
Hospital  and 27 in-depth interviews with health workers and medical social workers. Research 
results: Many roles of medical social workers in the hospital (specifically the Vietnam National 
Children’s Hospital) are implemented such as supporting, connecting, education. The research 
results show that the implementation of the role of social workers still faces some shortcomings 
and difficulties but has received positive feedback and satisfaction evaluation from patients, 
families as well as health workers. This shows that professional social workers in the hospital 
is extremely important.

Key words: Medical Social Work, Medical Social Worker, satisfaction, the role, professionalisation.                        
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ĐẶT VẤN ĐỀ

Công tác xã hội (CTXH) trong bệnh viện có 
vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hỗ trợ 
người bệnh và người nhà người bệnh vượt 
qua khó khăn trong quá trình khám/điều trị 
và tạo dựng mối quan hệ hài hòa về thể chất 
và tinh thần của người bệnh, người nhà người 
bệnh với những người xung quanh, giữa 
người bệnh với cơ sở y tế (1).

Ở Việt Nam, CTXH trong bệnh viện là một lĩnh 
vực hoàn toàn mới và bắt đầu được thực hiện 
bài bản sau khi Quyết định số 2514/QĐ-BYT 

ngày 15/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế (BYT) 
phê duyệt Đề án “Phát triển nghề CTXH trong 
ngành Y tế giai đoạn 2011-2020” với mục tiêu: 
“Phát triển CTXH trở thành một nghề ở Việt 
Nam. Nâng cao nhận thức của toàn xã hội về 
nghề CTXH; Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên 
chức, nhân viên và cộng tác viên CTXH đủ 
về số lượng, đạt yêu cầu về chất lượng gắn 
với phát triển hệ thống cơ sở cung cấp dịch 
vụ CTXH tại các cấp, góp phần xây dựng hệ 
thống an sinh xã hội tiên tiến” (2).

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là bệnh viện 
ngoại khoa tuyến cuối, nơi tiếp nhận các trường 

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm mô tả nhu cầu về dịch vụ công tác xã hội của bệnh nhân nội trú tại Bệnh 
viện Hữu Nghị Việt Đức năm 2018.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng. 
Nghiên cứu phát vấn với 420 bệnh nhân nội trú. Nghiên cứu thu thập số liệu tại 5 khoa: Chấn thương 
chỉnh hình I, Ung bướu, Phẫu thuật thần kinh I, Phẫu thuật gan mật và Phẫu thuật tiết niệu trong thời 
gian tháng 4-5/2018. 

Kết quả: Kết quả nghiên cứu cho thấy, người bệnh có nhu cầu khác nhau về dịch vụ công tác xã hội, 
trong đó: 81,9% người bệnh có nhu cầu cung cấp dịch vụ chỉ dẫn thông tin khám chữa bệnh, 68,6% 
người bệnh có nhu cầu cung cấp thông tin giáo dục sức khỏe, 62,9% người bệnh có nhu cầu hỗ trợ tâm 
lý, 55,5% người bệnh có nhu cầu kết nối nguồn lực và hỗ trợ từ thiện.

Kết luận: Một số khuyến nghị đã được đưa ra về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, truyền thông, và việc 
giám sát triển khai dịch vụ công tác xã hội tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. 

Từ khóa: Nhu cầu, dịch vụ công tác xã hội, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức
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hợp chấn thương nặng, đa chấn thương chủ yếu 
là do tai nạn giao thông. Phòng CTXH, Bệnh 
viện Hữu nghị Việt Đức được thành lập ngày 
16/4/2015 là cầu nối giữa thầy thuốc, người bệnh 
và người nhà bệnh nhân. Phòng CTXH có chức 
năng cung cấp các dịch vụ về CTXH, thống nhất 
quản lý các hoạt động CTXH tại bệnh viện. Các 
hoạt động cung cấp dịch vụ CTXH tại bệnh viện 
bước đầu tạo thuận lợi cho người bệnh được tiếp 
cận các dịch vụ CTXH nhằm giải quyết các vấn 
đề gặp phải trong quá trình khám và điều trị. 
Tuy nhiên do mới được thành lập, Phòng vẫn 
còn một số khó khăn nhất định như: sự đáp ứng 
về dịch vụ CTXH vẫn chưa hoàn toàn phù hợp 
với nhu cầu của người bệnh nói chung và người 
bệnh nội trú nói riêng, thiếu hụt nhân sự, nguồn 
lực cần thiết và căn cứ thực tiễn để triển khai tốt 
các dịch vụ hỗ trợ tâm lý – xã hội, dịch vụ truyền 
thông nâng cao nhận thức và kết nối nguồn lực. 
Theo hiểu biết của chúng tôi, các nghiên cứu về 
nhu cầu dịch vụ công tác xã hội tại bệnh viện 
hiện nay còn hạn chế. Do đó, chúng tôi tiến hành 
nghiên cứu với mục tiêu: Mô tả nhu cầu về dịch 
vụ công tác xã hội của người bệnh nội trú tại 
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU

Phương pháp nghiên cứu

Sử dụng thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang

Địa điểm và thời gian nghiên cứu

Nghiên cứu được triển khai tại Bệnh viện 
Hữu Nghị Việt Đức, từ tháng 01/2018 đến 
tháng 12/2018.

Đối tượng nghiên cứu

Là những người bệnh đang điều trị nội trú tại 
Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Cỡ mẫu, cách chọn mẫu

Áp dụng công thức tính cỡ mẫu:

n = Z2
(1 - /2)

p(1-p) x2
d2

Áp dụng công thức trên ta có n=392, dự phòng 
7% đối tượng bỏ cuộc nên cỡ mẫu định lượng 
trong nghiên cứu là 420 người.

Tiêu chuẩn loại trừ

Người bệnh nội trú không có khả năng giao 
tiếp bằng tiếng Kinh.

Người bệnh nội trú nặng, không đủ sức khỏe 
tham gia phỏng vấn.

Phương pháp thu thập số liệu

Công cụ thu thập số liệu

Sử dụng bảng kiểm để tiến hành thu thập số 
liệu, bộ công cụ này đã được sử dụng trong 
nghiên cứu của Phạm Tiến Nam và cộng sự 
(2017) tại Bệnh viện K (sử dụng có chỉnh 
sửa) (3).

Kỹ thuật thu thập thông tin

Bộ câu hỏi đã được nghiên cứu viên thử 
nghiệm trên 10 người bệnh nội trú trước khi 
tiến hành điều tra trên quần thể nghiên cứu, 
sau đó tiếp tục chỉnh sửa cho phù hợp. Nhóm 
điều tra viên được tập huấn về bộ công cụ 
trước khi điều tra. Điều tra viên là học viên 
lớp Cao học quản lý bệnh viện, Trường Đại 
học Y tế công cộng.

Quy trình thu thập số liệu

Nghiên cứu viên tiến hành xin ý kiến Ban 
giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, xin 
giấy giới thiệu của Nhà trường và đến Bệnh 
viện để tiến hành thu thập số liệu.

Nguyễn Khắc Liêm và cộng sự
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Điều tra viên tiếp cận người bệnh nội trú theo 
sự giới thiệu của lãnh đạo 5 khoa điều trị; giới 
thiệu về mục đích, ý nghĩa của nghiên cứu; 
tính bảo mật thông tin và sự đồng ý tham gia 
nghiên cứu của đối tượng. Sau đó, điều tra 
viên tiến hành phát vấn.

Sau khi đối tượng điền thông tin vào phiếu, 
điều tra viên kiểm tra các thông tin trên phiếu 
và hoàn thiện phiếu điều tra.

Xử lý và phân tích số liệu

Toàn bộ số liệu thu thập được nhập bằng phần 
mềm EpiData 3.1. Số liệu được nhập 2 lần 
bằng 2 người nhập khác nhau nhằm tránh sai 
số trong quá trình nhập liệu. Các số liệu sau 
khi thu thập, được tổng hợp và phân tích bằng 
phần mềm SPSS 22.0. Sử dụng thang điểm 
Likert đánh giá mức độ hài lòng của người 
bệnh nội trú (Bao gồm 5 mức độ: 1: Hoàn 
toàn không cần thiết, 2: Không cần thiết, 3: 
Bình thường, 4: Cần thiết, 5: Rất cần thiết). 
Thang điểm Likert được mã hóa thành 2 
nhóm: nhóm không có nhu cầu (1-3 điểm) và 
nhóm có nhu cầu (4-5 điểm) đối với từng tiểu 
mục. Mỗi nhu cầu được hình thành từ nhiều 
tiểu mục, mỗi yếu tố chia thành 2 nhóm “có 
nhu cầu” và “không có nhu cầu”.

Đạo đức nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện khi đã được thông 
qua bởi Hội đồng đạo đức trường Đại học Y 
tế Công cộng theo Quyết định số 86/2018/
YTCC-HD3 ngày 28/2/2018.

Nghiên cứu được sự chấp thuận và tạo điều 
kiện của Lãnh đạo Phòng CTXH, Lãnh đạo 
bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Trước khi thu thập thông tin, tất cả người 
bệnh nội trú đều được giải thích rõ về mục 
tiêu của nghiên cứu, lợi ích của nghiên cứu. 
Người bệnh cần ký vào phiếu chấp thuận 
tham gia trước khi tiến hành điền bộ câu hỏi 
phát vấn. Trong quá trình phát vấn người 
bệnh có quyền từ chối tham gia bất cứ khi 
nào. Mọi thông tin của người bệnh đều được 
giữ bí mật và chỉ sử dụng cho mục đích 
nghiên cứu.

KẾT QUẢ

Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu

Bảng 1 cho thấy nghiên cứu trên 420 đối tượng, 
chủ yếu các đối tượng có độ tuổi trên 55 tuổi 
(chiếm 37,4%), nam giới nhiều hơn nữ giới 
(chiếm 59,5%); 60,4% người bệnh đến từ khu 
vực nông thôn, trên 80% đã kết hôn. Về trình 
độ học vấn, 34,8% người bệnh có trình độ từ 
trung cấp, cao đẳng trở lên. Nghề nghiệp chủ 
yếu là làm tự do chiếm 39,5% và làm công 
ăn lương chiếm 28,3%, các nghề nghiệp khác 
chiếm tỷ lệ thấp. Phân loại chuẩn nghèo dựa 
theo quyết định số 59/2015/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành (4). Trong nghiên 
cứu này, người bệnh có mức sống trung bình 
chiếm tỷ lệ cao nhất 57,1%, tiếp theo là khá 
33,1% và mức giàu chiếm tỷ lệ thấp nhất chỉ 
có 0,5%. Có 79,8% người bệnh nội trú tham 
gia khảo sát trả lời họ có bảo hiểm y tế khi 
đến khám chữa bệnh tại bệnh viện Hữu nghị 
Việt Đức. Mức độ chi trả bảo hiểm của người 
bệnh được hưởng 80% chiếm 41,8%, tiếp 
theo là 40% chiếm 34,6%, thấp nhất là 100% 
chỉ có 9,3%.

Nguyễn Khắc Liêm và cộng sự
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Bảng 1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu

Nguyễn Khắc Liêm và cộng sự

Thông tin chung Tần số (n) Tỷ lệ (%)

Nhóm tuổi

18 tuổi - 26 tuổi 53 12,6

Trên 26 tuổi - 40 tuổi 93 22,1

Trên 40 tuổi - 55 tuổi 117 27,9

>55 tuổi 157 37,4

Giới tính
Nam 250 59,5

Nữ 170 40,5

Nơi ở
Thành thị 151 36,0

Nông thôn 269 64,0

Tình trạng hôn nhân

Chưa lập gia đình 46 11,0

Đã kết hôn 347 82,6

Góa/ Ly hôn 27 6,4

Trình độ học vấn

Không đi học 20 4,8

Tiểu học 61 14,5

Cấp II (THCS) 99 23,6

Cấp III (THPT) 94 22,4

Trung cấp, cao đẳng trở lên 146 34,8

Nghề nghiệp

Làm công ăn lương 119 28,3

Chủ cơ sở sản xuất 26 6,2

Tự do 166 39,5

Ở nhà 56 13,3

Khác 53 12,6

Mức sống

Giàu 2 0,5

Khá 139 33,1

Trung bình 240 57,1

Nghèo 5 1,2

Cận nghèo 34 8,1

Khác 23 5,5

Bảo hiểm y tế
Có 335 79,8

Không 85 20,2

Mức độ chi trả của bảo 
hiểm y tế 

40% 116 34,6

80% 140 41,8

95% 48 14,3

100% 31 9,3
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Nhu cầu cung cấp dịch vụ công tác xã hội 
đối với người bệnh nội trú tại Bệnh viện 
Hữu nghị Việt Đức 

Nhu cầu cung cấp dịch vụ chỉ dẫn, tư vấn 
thông tin chung về khám chữa bệnh

Theo biểu đồ 1, tỷ lệ nhu cầu của người bệnh 
nội trú về hướng dẫn, hỗ trợ thủ tục/quy trình 
khám bệnh của người bệnh nội trú là cao nhất 
chiếm 91,9%. Tiếp sau đó, nhu cầu tư vấn chi 
phí điều trị và tư vấn chính sách bảo hiểm y 
tế cùng chiếm 90%. Nhu cầu chiếm tỷ lệ thấp 

hơn là hỗ trợ thủ tục chuyển cơ sở điều trị/ 
xuất viện (chiếm 89,8%), thấp nhất là nhu cầu 
về tư vấn trợ cấp xã hội cho người bệnh nội 
trú thuộc hộ nghèo 83,3%. 

Nhu cầu cung cấp dịch vụ truyền thông 
nâng cao nhận thức 

Biểu đồ 1. Tỷ lệ % nhu cầu của người bệnh nội trú về cung cấp dịch vụ chỉ dẫn, tư vấn 
thông tin chung về khám chữa bệnh

Biểu đồ 2. Tỷ lệ % nhu cầu của người bệnh nội trú về nhu cầu cung cấp dịch vụ truyền 
thông nâng cao nhận thức

Nguyễn Khắc Liêm và cộng sự
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Biểu đồ 3. Tỷ lệ % nhu cầu của người bệnh nội trú về hỗ trợ tâm lý - xã hội

Nguyễn Khắc Liêm và cộng sự

Trong các nhu cầu cung cấp dịch vụ truyền 
thông nâng cao nhận thức của người bệnh 
thì nhu cầu được cung cấp thông tin, các quy 
định về khám chữa bệnh của bệnh viện là cao 
nhất chiếm 71,0%. Tiếp theo, nhu cầu được 
biết về hòm thư góp ý trong bệnh viện là 

69,5%, nhu cầu được biết về quy tắc ứng xử 
tại bệnh viện chiếm 67,9%. Cuối cùng, chiếm 
tỷ lệ thấp nhất là nhu cầu được cung cấp các 
nội dung về phòng, chống bệnh (đang khám 
và điều trị), chiếm 60,3%.

Nhu cầu hỗ trợ tâm lý – xã hội

Về nhu cầu hỗ trợ tâm lý – xã hội của người 
bệnh thì tỷ lệ nhu cầu cung cấp thông tin 
mạng lưới hỗ trợ người bệnh là cao nhất 
chiếm 72,4%. Các nhu cầu khác chiếm tỷ lệ 
tương đối cao như: Tư vấn – Tham vấn tâm 
lý, trị liệu tâm lý (cùng chiếm 71,7%) và tư 

vấn giao tiếp xã hội (chiếm 67,9%). Tỷ lệ nhu 
cầu của người bệnh hỗ trợ tư vấn giao tiếp xã 
hội là thấp nhất chiếm 64,3%.

Nhu cầu kết nối các nguồn lực và hỗ trợ 
từ thiện

Thăm hỏi về tình

28,3 28,3 32,1 35,7 27,6

71,7 71,7 67,9 64,3 72,4
%

trạng sức khỏe và
hoàn cảnh khó khăn

của gia đình

Tư vấn - tham
vấn tâm lý

Trị liệu tâm lý Tư vấn giao tiếp
xã hội

Cung cấp thông 
tin mạng lưới hỗ 
trợ người bệnh.

Có nhu cầu Không có nhu cầu
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Biểu đồ 4. Tỷ lệ % nhu cầu kết nối nguồn lực và hỗ trợ từ thiện

Biểu đồ 5. Tỷ lệ % nhu cầu người bệnh nội trú về dịch vụ CTXH

Nguyễn Khắc Liêm và cộng sự

Nhu cầu hỗ trợ chỗ ở cho người nhà trong 
thời gian chăm sóc là cao nhất chiếm 67,6%. 
Tiếp sau đó, là nhu cầu hỗ trợ chăm sóc của 
các tình nguyện viên (64,3%). Nhu cầu của 
người bệnh về cung cấp bữa ăn miễn phí là 
thấp nhất chiếm 56,2%. Một số nhu cầu khác 

chỉ chiếm tỷ lệ ở mức trung bình như: hỗ trợ 
tiền mặt chi dùng cho sinh hoạt phí, hỗ trợ 
tiền mặt thanh toán một phần chi phí điều trị, 
được tặng đồ dùng cá nhân (khoảng 60%).

Nhu cầu cung cấp dịch vụ CTXH chung với 
người bệnh nội trú tại Bệnh viện Việt Đức 

Hỗ trợ tiền mặt
thanh toán một

phần chi phí điều
trị

%

41,4 40,2 42,1 43,8
32,4 35,7

58,6 59,8 57,9 56,2 67,6 64,3

Hỗ trợ tiền mặt
chi dùng cho sinh

hoạt phí

Được tặng đồ
dùng cá nhân

Được cung cấp

Có nhu cầu Không có nhu cầu

bữa ăn miễn 
phí

Hỗ trợ chỗ ở
cho người nhà
trong thời gian 

chăm sóc

Hỗ trợ chăm sóc
của các tình
nguyện viên

55,5 62,9 68,6
81,9

44,5 37,1 31,4
18,2

Nhu cầu kết nối nguồn 
lực và hỗ trợ từ thiện

Nhu cầu 
hỗ trợ tâm lý

Nhu cầu cung cấp 
dịch vụ thông tin, 
kiến thức truyền 

thông giáo dục sức 
khoẻ

Nhu cầu cung cấp 
dịch vụ chỉ dẫn, tư 
vấn thông tin chung 
về khám chữa bệnh

%

Có nhu cầu Không có nhu cầu
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Theo biểu đồ 5, nhu cầu của người bệnh về 
cung cấp dịch vụ chỉ dẫn, tư vấn thông tin 
chung khám chữa bệnh là cao nhất chiếm 
81,9%. Tỷ lệ các nhu cầu khác của người 
bệnh nội trú tương đối cao, trong khoảng từ 
60 - 80%, bao gồm các nhu cầu: Nhu cầu về 
dịch vụ tư vấn thông tin điều trị bệnh, nhu cầu 
hỗ trợ tâm lý. Tỷ lệ nhu cầu của người bệnh 
về kết nối nguồn lực và hỗ trợ từ thiện là thấp 
nhất chiếm 55,5%.

BÀN LUẬN

Nhu cầu cung cấp dịch vụ chỉ dẫn thông tin 
chung về khám chữa bệnh 

Người bệnh cần được ưu tiên hỗ trợ, hướng 
dẫn thủ tục quy trình khám chữa bệnh. Kết 
quả này tương tự với nghiên cứu của tác giả 
Phạm Tiến Nam và nhóm cộng sự (2017) là 
86,1%. Đây cũng là nhu cầu chiếm tỷ lệ cao 
nhất của người bệnh ung thư tại bệnh viện 
K) (3). Ngoài ra, người bệnh tại bệnh viện 
Hữu nghị Việt Đức còn có nhu cầu: Hỗ trợ tư 
vấn chính sách bảo hiểm y tế và chi phí điều 
trị. Kết quả này có sự khác biết với nghiên 
cứu của tác giả Nguyễn Văn Bằng (2014). 
Nghiên cứu tác giả Nguyễn Văn Bằng, 
người bệnh ít có nhu cầu tư vấn về chi phí 
điều trị bệnh (5). Nghiên cứu có sự khác biệt 
bởi, kết quả nghiên cứu cho thấy người bệnh  
tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đa phần có 
bảo hiểm y tế, tuy nhiên, số lượng không nhỏ 
người bệnh chỉ có mức chi trả của bảo hiểm 
y tế là 40% (mức chi trả thấp).

Nhu cầu cung cấp dịch vụ truyền thông 
nâng cao nhận thức

Nghiên cứu cho thấy người bệnh cần được 
ưu tiên tư vấn hỗ trợ, cung cấp thông tin về 
các quy định khám chữa bệnh của bệnh viện. 

Điều này ngược lại với kết quả nghiên cứu 
của tác giả Phạm Tiến Nam và nhóm cộng 
sự – kết quả chỉ ra người bệnh cần nhất là 
được tư vấn về các nội dung phòng chống 
điều trị bệnh (84,4%) (3). Nguyên nhân do 
thực tế hiện nay, số lượng người bệnh đến 
khám và điều trị tại bệnh viện ngày một tăng 
cao, trong khi phần lớn người bệnh đến từ 
nông thôn. Chính vì vậy, tại Bệnh viện Hữu 
nghị Việt Đức, khả năng tiếp cận thông tin 
về các quy định khám chữa bệnh của những 
người bệnh sẽ không bằng người bệnh đến 
từ thành thị. Ngoài ra, trong nghiên cứu này, 
người bệnh có nhu cầu khá cao (trên 60%) 
về tất cả các tiêu chí của dịch vụ truyền 
thông nâng cao nhận thức. Kết quả này hoàn 
toàn phù hợp với thực tế, bởi trong suốt quá 
trình khám/điều trị, thông tin về kiến thức, 
kỹ năng phòng chống/điều trị bệnh là những 
hành trang quan trọng đối với người bệnh và 
người nhà người bệnh. Nghiên cứu của các 
tác giả Lý Thị Hảo (6), Nguyễn Hà My (7) 
và Vũ Thị Thu Phương (8) cũng chỉ ra kết 
quả tương tự.

Nhu cầu hỗ trợ tâm lý

Tâm lý của người bệnh tại bệnh viện Hữu 
nghị Việt Đức tương đối phức tạp và có 
nhiều biến đổi trong suốt quá trình điều trị. 
Vì vậy, người bệnh cũng có nhu cầu được 
hỗ trợ về tâm lý. Trong đó, người bệnh 
mong muốn cao nhất được cung cấp thông 
tin mạng lưới hỗ trợ người bệnh. Điều này 
ngược lại với kết quả nghiên cứu của tác giả 
Phạm Tiến Nam và nhóm cộng sự (2017) tại 
bệnh viện K và kết quả của tác giả Lý Thị 
Hảo (2016) nghiên cứu về CTXH với bệnh 
nhân ung thư máu tại Viện Huyết học Truyền 
máu Trung ương (3, 6). Hai tác giả chỉ ra 
rằng, người bệnh cần nhất là được thăm hỏi 
về tình hình sức khỏe và hoàn cảnh khó khăn 
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của gia đình. Với kết quả nghiên cứu của tác 
giả Phạm Tiến Nam và nhóm cộng sự, nhu 
cầu này chiếm tỷ lệ là 86,1%, còn của tác giả 
Lý Thị Hảo, nhu cầu này có tỷ lệ dao động từ 
70-90%. Có sự khác biệt này là do, phần lớn 
người bệnh trong nghiên cứu của hai tác giả 
đến từ đến từ nông thôn – nơi có hệ thống cơ 
sở y tế tuyến địa phương chưa thực sự tốt và 
mạng lưới hỗ trợ người bệnh nội trú còn lỏng 
lẻo. Bên cạnh đó trình độ học vấn của người 
bệnh chủ yếu là trung cấp và cao đẳng trở 
lên. Điều này cũng có nghĩa, họ có khả năng 
tiếp cận nhiều thông tin chuyên sâu hơn về 
bệnh, thông tin về mạng lưới hỗ trợ người 
bệnh hơn so với những nhóm người bệnh có 
trình độ dân trí thấp hơn tại bệnh viện Hữu 
nghị Việt Đức.

Nhu cầu kết nối các nguồn lực và hỗ trợ 
từ thiện

Kết quả nghiên cứu cho thấy người bệnh 
cần được ưu tiên hỗ trợ chỗ ở cho người 
nhà trong thời gian chăm sóc và hỗ trợ 
chăm sóc của các tình nguyện viên. Kết 
quả này tương tự một số nghiên cứu khác 
như nghiên cứu của Nguyễn Thị Thanh 
Lâm (2013) chỉ rằng trên 80% người bệnh 
có nhu cầu hỗ trợ tiền điều trị, sinh hoạt 
phí và chỗ ở. Ngoài ra họ cũng có nhu cầu: 
cải thiện cơ sở vật chất của bệnh viện, tăng 
cường mối quan hệ giữa người chăm sóc và 
cán bộ bệnh viện, hỗ trợ các thêm thông tin 
về các mạng lưới giúp đỡ người bệnh (9). 
Kết quả này có sự chênh lệch với kết quả 
nghiên cứu của tác giả Phạm Tiến Nam và 
nhóm cộng sự, người bệnh cần nhất là được 
hỗ trợ tiền mặt chi dùng cho sinh hoạt phí 
(84,9%) và hỗ trợ tiền mặt thanh toán một 
phần chi phí điều trị (84,2%) (3). Nguyên 
nhân là do thứ nhất, bệnh viện Hữu nghị 
Việt Đức - nơi đây mỗi ngày đón tiếp hàng 

nghìn lượt người bệnh, người nhà người 
bệnh nội trú đến khám chữa bệnh. Chính vì 
vậy, số lượng người bệnh nội trú rất đông. 
Thứ hai, với phạm vi của nghiên cứu là tại 
05 khoa: Chấn thương chỉnh hình I, Ung 
bướu, Phẫu thuật thần kinh I, Phẫu thuật 
gan mật, Phẫu thuật tiết niệu. Người bệnh 
tại các khoa này đa phần không thể tự mình 
tự chăm sóc bản thân. Họ rất cần có người 
hỗ trợ chăm sóc họ trong suốt quá trình điều 
trị bệnh. Chưa kể, người bệnh phần lớn đến 
từ nông thôn. Chính vì vậy, họ mong muốn 
người nhà của họ sẽ được hỗ trợ ít nhất là 
về chỗ ở hoặc sẽ có tình nguyện viên chăm 
sóc thay vì huy động người chăm sóc từ quê 
nhà để họ có thể yên tâm điều trị tại viện. 

Hạn chế của nghiên cứu: Nghiên cứu chỉ 
đánh giá nhu cầu của người bệnh nội trú tại 
bệnh viện Hữu nghị Việt Đức với quy mô nhỏ 
nên tính đại diện của nghiên cứu hạn chế về 
mặt phạm vi, không thể suy rộng từ kết quả 
nghiên cứu. Do điều kiện hạn chế nên nghiên 
cứu chỉ thực hiện được trên đối tượng người 
bệnh nhân nằm điều trị nội trú trên 3 ngày tại 
bệnh viện mà không thể tiến hành khảo sát ở 
người bệnh đã ra viện.

KẾT LUẬN

Nhu cầu về dịch vụ CTXH của người bệnh 
nội trú tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ở 
các mức tỷ lệ khác nhau: 81,9% người bệnh 
có nhu cầu cung cấp dịch vụ chỉ dẫn, tư vấn 
thông tin chung về khám chữa bệnh, trong đó, 
người bệnh cần nhất là được hướng dẫn, hỗ trợ 
thủ tục/quy trình khám bệnh (91,9%); 68,6% 
người bệnh có nhu cầu cung cấp dịch vụ thông 
tin, kiến thức truyền thông giáo dục sức khỏe, 
trong đó, người bệnh cần nhất là được cung cấp 
các quy định về khám chữa bệnh của bệnh viện 
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(71%); 62,9% người bệnh có nhu cầu hỗ trợ 
tâm lý: bệnh nhân cần nhất là được hỗ trợ cung 
cấp thông tin mạng lưới hỗ trợ người bệnh nội 
trú (72,4%); 55,5% người bệnh có nhu cầu kết 
nối nguồn lực và hỗ trợ từ thiện: người bệnh 
cần nhất là được hỗ trợ chỗ ở cho người nhà 
trong thời gian chăm sóc (67,6%).

KHUYẾN NGHỊ

Một số khuyến nghị đưa ra đối với Phòng 
CTXH của bệnh viện: Đào tạo, nâng cao các 
kiến thức y học cho nhân viên công tác xã 
hội; tăng cường công tác đào tạo, cập nhật 
kiến thức chuyên sâu cho nhân viên của 
Phòng CTXH; tăng cường công tác giao lưu 
giữa phòng công tác xã hội và các khoa/phòng 
để triển mạng lưới CTXH tại bệnh viện; đẩy 
mạnh truyền thông đến bệnh nhân và người 
nhà bệnh nhân về dịch vụ CTXH tại bệnh 
viện; duy trì và phát triển các hoạt động sẵn 
có, như: hỗ trợ bệnh nhân nghèo, bệnh nhân 
có hoàn cảnh khó khăn thông qua hoạt động 
thiện nguyện.

Lời cám ơn

Nhóm nghiên cứu xin chân thành cám ơn sự 
hỗ trợ, hợp tác của lãnh đạo bệnh viện, nhân 
viên Phòng CTXH và người bệnh tại bệnh 
viện Hữu nghị Việt Đức.
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Demands of inpatients for social work services 
at Vietnam – Germany Hospital

                                 Nguyen Khac Liem1, Luu Thi Tham2

1 Hanoi University of Public Health
2 University of Labour and Social Affairs

Objective: The study aimed to describe the demands of inpatients for social work services 
at Vietnam – Germany Hospital in 2018. Methods: This was a cross-sectional study, using 
quantitative research methods with the participation of 420 inpatients. The study collected 
data in 5 faculties: Orthopedic trauma I, Oncology, Neurosurgery I, Hepatobiliary surgery and 
Urological surgery in the period of April to May, 2018. Main findings: The research results 
show that patients had different demands for social work services: 81.9% of patients wished 
to provide medical information and guidance services; 68.6% of patients demanded to be 
provided health education information; 62.9% of patients demanded psychological support; 
and 55.5% of patients demanded to connect resources and charitable support. Conclusion: A 
number of recommendations was made regarding human resources, facilities, communication, 
and monitoring the implementation of social work services at the Hospital.

Keywords: Demands, social work services, Vietnam-Germany Hospital.
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Đường Thị Trúc và cộng sự

ĐẶT VẤN ĐỀ

Ngày nay, tại các bệnh viện đa số nhân viên 
y tế (NVYT) không có đủ thời gian và khả 
năng để giải quyết nhiều nhu cầu bức xúc 
của người bệnh/người nhà người bệnh (NB/
NNNB) như: hướng dẫn giải thích về quy 
trình khám chữa bệnh, tư vấn về phác đồ điều 
trị, cách phòng ngừa bệnh tật cho đến hỗ trợ 
về tâm lý, tinh thần cho NB, khai thác thông 
tin về đặc điểm nhân khẩu xã hội của NB, 

cung cấp thông tin về giá cả, chất lượng, địa 
điểm của các loại dịch vụ vv… Thực trạng 
này đang dẫn đến không ít những phiền hà 
cho NB như: sự thiếu hụt thông tin khi tiếp 
cận và sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh, 
sự không hài lòng của NB đối với các cơ sở 
y tế vv… Hoạt động công tác xã hội (CTXH) 
ở bệnh viện sẽ giúp cho mối quan hệ giữa 
NVYT và NB, NNNB tốt hơn. Đây là một 
bước phát triển mới trong công tác chăm sóc 
và phục vụ NB (1).

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm mô tả thực trạng triển khai hoạt động công tác xã hội (CTXH) tại bệnh viện 
Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2016 – 2019.

Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu được thực hiện thông qua việc sử dụng tài liệu 
thứ cấp: các văn bản, báo cáo, sổ sách, quy định liên quan đến triển khai hoạt động CTXH tại bệnh viện 
Nguyễn Đình Chiểu từ tháng 4/2016 đến tháng 3/2019. 

Kết quả: Bệnh viện đã triển khai cả 07 hoạt động theo Thông tư 43 của Bộ Y tế. Tuy nhiên, kết quả 
ghi nhận có 03 hoạt động rất thiết thực và được sự ủng hộ rất nhiều từ các đối tượng có liên quan 
gồm: hoạt động tư vấn giải quyết các vấn đề về CTXH cho người bệnh/người nhà người bệnh trong 
quá trình khám chữa bệnh; hoạt động vận động, tiếp nhận tài trợ; hoạt động tổ chức các hoạt động từ 
thiện, CTXH của bệnh viện tại cộng đồng. Hoạt động thông tin, truyền thông phổ biến giáo dục pháp 
luật và hoạt động đào tạo, bồi dưỡng là 02 hoạt động mặc dù bệnh viện có triển khai nhưng kết quả 
còn rất nhiều hạn chế.

Kết luận: Nghiên cứu cho thấy cần bổ sung thêm nhân lực có trình độ chuyên môn cần thiết như tâm lý 
học, báo chí và CTXH. Ngoài ra, cần tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân viên y tế được cập nhật kiến 
thức về CTXH, về y học, tổ chức tập huấn và triển khai Thông tư 43 đến toàn thể tổ chức, cá nhân có 
liên quan.

Từ khóa: Hoạt động công tác xã hội, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, Bến Tre.

Thực trạng triển khai hoạt động công tác xã hội tại Bệnh viện Nguyễn 
Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2016 – 2019
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Đường Thị Trúc và cộng sự

CTXH trong bệnh viện có vai trò quan trọng 
trong việc tạo dựng mối quan hệ hài hòa giữa 
tinh thần và thể chất của NB, giữa NB với 
người thân, giữa NB với những người xung 
quanh và với NVYT. Do đó, trong lĩnh vực 
chăm sóc sức khỏe, bệnh viện là nơi cần có 
hoạt động của CTXH nhất. Tại các nước phát 
triển, hầu hết các bệnh viện đều có phòng 
CTXH và đây là một trong những điều kiện 
được công nhận là hội viên của Hội các bệnh 
viện. Sự hỗ trợ của nhân viên CTXH làm tăng 
thêm sự hài lòng của NB và NNNB khi đến 
điều trị tại bệnh viện (1).

Tại Việt Nam, đến năm 2020 Bộ Y tế sẽ triển 
khai thành lập phòng CTXH tại 100% bệnh 
viện tuyến Trung ương, 60% bệnh viện tuyến 
tỉnh và 30% các bệnh viện và trung tâm y tế 
quận, huyện có thành lập phòng CTXH (2).

Hiện nay, các bệnh viện trên cả nước hầu hết 
đã thành lập Phòng/Tổ CTXH theo Thông tư 
43/2015/TT-BYT của Bộ Y tế. Riêng Phòng 
CTXH của Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu 
tỉnh Bến Tre được thành lập từ năm 2016, 
với số nhân sự là 05 người, bước đầu đã triển 
khai được một số nhiệm vụ theo Thông tư 
43/2015/TT-BYT (3). Tuy nhiên, Thông tư 
43 còn rất khó khăn cho các bệnh viện tuyến 
tỉnh nếu muốn triển khai thực hiện đầy đủ các 
hoạt động CTXH đúng với nhiệm vụ đã được 
quy định. Do vậy, cần hoàn thiện khung pháp 
lý cho phù hợp với điều kiện thực tế tại các 
tuyến của bệnh viện và thành lập mạng lưới 
CTXH ở các tỉnh/thành phố nhằm có sự kết 
nối, chia sẻ những thuận lợi khó khăn giữa 
các phòng CTXH tại mỗi bệnh viện. Chính 
vì những lý do trên nghiên cứu của chúng tôi 
được tiến hành với mục tiêu: mô tả thực trạng 
triển khai hoạt động CTXH tại bệnh viện 
Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre, giai đoạn 
2016 – 2019.

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU

Phương pháp nghiên cứu

Sử dụng thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang, 
thu thập số liệu thứ cấp.

Địa điểm và thời gian nghiên cứu

Địa điểm: Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Thời gian: Từ tháng 01 đến tháng 8 năm 2019.

Đối tượng nghiên cứu 

Các văn bản, báo cáo, sổ sách, quy định liên 
quan đến triển khai hoạt động CTXH tại Bệnh 
viện Nguyễn Đình Chiểu từ tháng 4/2016 đến 
tháng 3/2019.

Tiêu chuẩn loại trừ 

Các báo cáo, sổ sách ghi chép các hoạt động 
CTXH không chính thức là các báo cáo chưa 
được lãnh đạo phê duyệt; Các văn bản, quy 
định chưa được lãnh đạo ký duyệt, được ký 
duyệt nhưng chưa gửi cho các bên liên quan.

Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu

Số liệu thứ cấp: Bao gồm các tài liệu (Báo cáo 
năm 2016 – 2019 của Phòng CTXH; Báo cáo 
năm 2016 – 2019 của bệnh viện; Báo cáo thu, chi 
quỹ vận động tài trợ từ năm 2016 – 2019; Báo cáo 
hoạt động tiếp nhận từ đường dây nóng của bệnh 
viện năm 2016 – 2019; Quy trình tiếp nhận tài trợ 
và hỗ trợ NB; Quy trình nấu ăn theo chế độ bệnh 
lý; Quy trình tiếp nhận và xử lý phản ảnh của NB/
NNNB; Đề án cải tiến chất lượng bệnh viện).

Phương pháp chọn mẫu: Số liệu được lấy từ các 
báo cáo của bệnh viện, xây dựng bảng kiểm dựa 
trên 07 nhiệm vụ CTXH tại Thông tư 43, tất cả 
được tập hợp thành các biến số của nghiên cứu 
đưa vào bảng kiểm thu thập số liệu sẵn có. 
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Phương pháp thu thập số liệu

Sử dụng bảng kiểm soạn sẵn dựa theo 07 
nhiệm vụ về CTXH được quy định tại Thông 
tư 43/2015/TT-BYT, để thu thập số liệu thứ cấp. 
Số liệu được thu thập từ các báo cáo liên quan 
đến đề tài, lấy từ tháng 4/2016 đến tháng 3/2019.

Xử lý và phân tích số liệu

Sử dụng phần mềm Microsoft Excel 2013 để 
nhập và tổng hợp số liệu thứ cấp từ Bảng thu 
thập số liệu định lượng. Kết quả xử lý số liệu 
được trình bày dưới dạng bảng. 

Đạo đức nghiên cứu

Được sự chấp thuận số 267/2019/YTCC-
HD3, ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Hội 
đồng đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học 
Trường Đại học Y tế công cộng về việc chấp 
thuận các vấn đề đạo đức NCYSH. 

KẾT QUẢ 

Hoạt động tư vấn giải quyết các vấn đề 
về CTXH cho NB/NNNB trong quá trình 
khám chữa bệnh

Bảng 1. Kết quả triển khai hoạt động tư vấn giải quyết các vấn đề về CTXH cho NB/
NNNB trong quá trình khám chữa bệnh

Bảng 1 cho thấy hoạt động tư vấn giải quyết 
các vấn đề về CTXH cho NB/NNNB trong 
quá trình khám chữa bệnh ở giai đoạn 3 luôn 
cao hơn 2 giai đoạn trước và chủ yếu trợ giúp 
NB về thủ tục hành chính từ 4/2016 – 3/2019 
là 1.357 lượt trợ giúp. Hoạt động trợ giúp về 
tâm lý, tinh thần, trợ giúp tìm người thân cho 

NB nội trú cũng tăng lên qua từng giai đoạn. 
Ngoài ra, Phòng CTXH còn hỗ trợ chi phí 
điều trị cho NB tăng dần qua các giai đoạn. 
Bên cạnh đó, Phòng CTXH đã động viên NB/
NNNB đến bệnh viện hoàn tất thủ tục ra viện 
và đóng viện phí do NB đã trốn viện. 

Hoạt động vận động, tiếp nhận tài trợ

Hoạt động CTXH được 
BV triển khai

Đơn vị 
tính

Kết quả thực hiện

4/2016 – 3/2017
(Giai đoạn 1)

4/2017 – 3/2018
(Giai đoạn 2)

4/2018 – 3/2019
(Giai đoạn 3)

Trợ giúp NB về thủ tục 
hành chính Lượt 300 342 715

Trợ giúp NB về tâm lý, 
tinh thần, tìm người thân 
cho NB 

Trường 
hợp 04 35 60

Động viên NB/NNNB 
đến bệnh viện hoàn tất 
thủ tục ra viện

Người 
bệnh 53 50 79

Hỗ trợ chi phí điều trị 
cho NB

Lượt 41 62 62

Đồng 93.079.115 185.306.860 250.485.792
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Bảng 2. Kết quả triển khai hoạt động vận động, tiếp nhận tài trợ

Bảng 3. Kết quả triển khai hoạt động tổ chức các hoạt động từ thiện, CTXH 
tại bệnh viện và cộng đồng

Bảng 2 cho thấy kết quả triển khai hoạt động 
vận động, tiếp nhận tài trợ ngày càng thu hút 
được nhiều nhà hảo tâm hơn. Số tiền vận 
động tăng dần qua các giai đoạn, từ năm 2016 
– 2019 tổng số tiền vận động vào quỹ từ thiện 
là 849.772.000 đồng với 542 lượt tài trợ từ 
các tổ chức, cá nhân. Với số tiền vận động 
trên, bệnh viện đã chi hỗ trợ cho NB nghèo, 
hoàn cảnh khó khăn từ năm 2016 – 2019 tổng 
số tiền là 816.416.119 đồng. Ngoài ra, bệnh 
viện đã tiếp nhận tài trợ bằng hiện vật chủ 
yếu là gạo (từ 4/2016 – 3/2019: nhận 32.430 

kg). Bên cạnh đó, bệnh viện đã vận động kinh 
phí từ tháng 4/2016 – 3/2019 được 2.215 lượt 
giúp đỡ từ các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm 
để hỗ trợ trực tiếp cho NB có hoàn cảnh khó 
khăn là 1.200.625.827 đồng; 495 phần quà; 
188 hộp sữa đặc; 40 thùng sữa; 166 thùng mì 
gói và một số vật dụng khác như xe lăn, áo 
quan, máy hút đàm, bóng giúp thở, mua 02 
thẻ bảo hiểm y tế cho NB.

Hoạt động tổ chức các hoạt động từ thiện, 
CTXH của bệnh viện tại cộng đồng 

Hoạt động CTXH được 
BV triển khai

Đơn 
vị tính

Kết quả thực hiện

4/2016 – 3/2017
(Giai đoạn 1)

4/2017 – 3/2018
(Giai đoạn 2)

4/2018 – 3/2019
(Giai đoạn 3)

Nhà hảo tâm tài trợ vào 
quỹ từ thiện của bệnh viện

Lượt 98 190 254

Đồng 207.944.000 256.581.000 385.247.000

Bệnh viện chi hỗ trợ NB 
từ quỹ từ thiện do nhà hảo 
tâm đóng góp

Lượt 90 157 208

Đồng 110.490.555 247.023.986 458.901.578

Nhà hảo tâm hỗ trợ trực 
tiếp cho NB

Lượt 90 800 1.325

Đồng 250.458.827 361.986.000 588.181.000

Hoạt động CTXH được 
BV triển khai

Đơn vị 
tính

Kết quả thực hiện

4/2016 – 3/2017
(Giai đoạn 1)

4/2017 – 3/2018
(Giai đoạn 2)

4/2018 – 3/2019
(Giai đoạn 3)

Tổ chức Ngày CTXH: Số lần 01 01 01

- Tổng số tham dự Số lượt 70 150 100

- NB được tặng quà Số người 00 100 72

- Chi phí tổ chức Đồng 5.811.900 4.680.000 4.700.000

- Tổng số tiền nhà hảo tâm 
đóng góp Đồng 74.900.000 43.450.000 10.400.000



41

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển (Tập 04, Số 01-2020)
Journal of Health and Development Studies (Vol.04, No.01-2020)

Hoạt động CTXH được 
BV triển khai

Đơn vị 
tính

Kết quả thực hiện

4/2016 – 3/2017
(Giai đoạn 1)

4/2017 – 3/2018
(Giai đoạn 2)

4/2018 – 3/2019
(Giai đoạn 3)

Tổ chức “Phiên chợ 0 
đồng”, “Phiên chợ Tết” Số lần - - 03

- Tổng số tham dự Số lượt - - 2100

- NB được tặng quà Số người - - 620

- Tổng kinh phí tổ chức do 
nhà hảo tâm đóng góp Đồng - - 301.800.000

Khám bệnh về nguồn: Số lần 08 09 08

- NVYT tham gia Số lượt 97 117 103

- Người dân khám Số lượt 3.000 6.000 2.272

- Số tiền vận động để cấp 
thuốc miễn phí

Đồng 800.000.000 1.600.000.000 605.000.000

Đường Thị Trúc và cộng sự

Bảng 4. Kết quả triển khai hoạt động thông tin, truyền thông phổ biến giáo dục pháp luật

Bệnh viện đã quan tâm tổ chức các chương 
trình hỗ trợ tinh thần cho NB và NVYT 
thông qua họp mặt Ngày CTXH, “Phiên 
chợ 0 đồng, phiên chợ Tết” với các chương 
trình, sự kiện ngày càng đa đạng, phong 
phú hơn với sự trợ giúp về kinh phí tổ chức 
và quà tặng từ các nhà hảo tâm dành cho 
NB có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại 
bệnh viện.

Từ 4/2016 – 3/2019 Phòng CTXH đã thực hiện 
hoạt động phối hợp các tổ chức chăm sóc sức 
khỏe cộng đồng, cấp thuốc miễn phí thông qua 
hoạt động từ thiện, khám bệnh về nguồn, với 
25 lần, 317 lượt NVYT tham gia, 11.272 lượt 
người dân đến khám và tổng chi phí khám, cấp 
thuốc miễn phí là 3.005.000.000 đồng. 

Hoạt động thông tin, truyền thông phổ 
biến giáo dục pháp luật 

Hoạt động CTXH
được bệnh viện triển khai

Đơn vị 
tính

Kết quả thực hiện

4/2016 – 3/2017 
(Giai đoạn 1)

4/2017 – 3/2018 
(Giai đoạn 2)

4/2018 – 3/2019 
(Giai đoạn 3)

Thực hiện công tác phát ngôn và 
cung cấp thông tin:

Đăng bài qua báo chí Số 
lượng 05 02 Không có

Đưa tin trên truyền hình về hoạt 
động CTXH tại bệnh viện

Số 
lượng Chưa thực hiện 02 02

Đăng bài về hoạt động CTXH qua 
trang web bệnh viện

Số 
lượng 02 01 24
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Bảng 5. Kết quả triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

Đường Thị Trúc và cộng sự

Từ năm 2016 – 2019, bệnh viện đã triển 
khai thực hiện công tác phát ngôn và cung 
cấp thông tin; hoạt động truyền thông. Hai 
hoạt động này được triển khai chủ yếu ở giai 
đoạn 3. Số lượng bài có nội dung về CTXH 
được đăng tải nhiều nhất trên kênh thông tin 
Facebook của Phòng CTXH bệnh viện là 31 

bài chiếm tỷ lệ 44,93% so với 03 kênh thông 
tin còn lại (báo chí, truyền hình, website). 
Riêng số bài truyền thông về các hoạt động, 
dịch vụ CTXH tại bệnh viện và về chính sách, 
quyền lợi của NB trong khám chữa bệnh bảo 
hiểm y tế là chưa đáng kể.

Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

Hoạt động CTXH
được bệnh viện triển khai

Đơn vị 
tính

Kết quả thực hiện

4/2016 – 3/2017 
(Giai đoạn 1)

4/2017 – 3/2018 
(Giai đoạn 2)

4/2018 – 3/2019 
(Giai đoạn 3)

Đăng bài về hoạt động CTXH qua 
trang Facebook của Phòng CTXH, 

bệnh viện
Số bài Chưa có 16 15

Tiếp nhận, phản hồi thông tin 
phản ảnh qua đường dây nóng của 

Bộ Y tế và phản ánh trực tiếp từ 
NB/NNNB

Số lần Chưa thực hiện 21 39

Hoạt động truyền thông:

Truyền thông về các hoạt động, 
dịch vụ CTXH tại bệnh viện (qua 

tivi /trực tiếp với NB)
Số bài Chưa thực hiện 03 03

Truyền thông về chính sách, 
quyền lợi của NB trong khám 

chữa bệnh bảo hiểm y tế
Số bài 00 00 02

Phối hợp triển khai góc truyền 
thông tại các Khoa, Phòng trong 

bệnh viện

Số 
điểm 30 29 29

Hoạt động CTXH
được bệnh viện triển khai

Đơn vị 
tính

Kết quả thực hiện

4/2016 – 3/2017 
(Giai đoạn 1)

4/2017 – 3/2018 
(Giai đoạn 2)

4/2018 – 3/2019 
(Giai đoạn 3)

Phối hợp Trường ĐH Lao 
động xã hội TPHCM bồi 
dưỡng nghiệp vụ CTXH 
cho NVYT của bệnh viện 
và tuyến huyện.

Số lần 01 00 00

- Học viên tham dự Số học 
viên 42 00 00
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Hoạt động CTXH
được bệnh viện triển khai

Đơn vị 
tính

Kết quả thực hiện

4/2016 – 3/2017 
(Giai đoạn 1)

4/2017 – 3/2018 
(Giai đoạn 2)

4/2018 – 3/2019 
(Giai đoạn 3)

Tập huấn kiến thức CTXH 
cho đội tình nguyện viên 
để triển khai Đội “tiếp sức 
người bệnh” 

Số lần 03 00 00

Đường Thị Trúc và cộng sự

Kết quả cho thấy, phòng CTXH chỉ triển khai 
duy nhất ở giai đoạn 1 với 01 lớp thực hành 
nghề CTXH cho 42 NVYT tuyến huyện và 
03 lớp tập huấn kiến thức CTXH cho đội ngũ 
tiếp sức NB. Riêng từ tháng 4/2017 - 3/2019 
hoạt động đào tạo, bồi dưỡng hoàn toàn chưa 
được triển khai thực hiện.

BÀN LUẬN

Hoạt động tư vấn giải quyết các vấn đề 
về CTXH cho NB/NNNB trong quá trình 
khám chữa bệnh

Trong 04 nội dung trợ giúp NB về thủ tục hành 
chính; tâm lý; vật chất, tài chính; chăm sóc 
trong điều trị và ra viện thì số lượt trợ giúp 
về thủ tục hành chính chiếm tỷ lệ cao nhất là 
48,5% so với các nội dung trợ giúp còn lại. 
Hoạt động trợ giúp chăm sóc trong điều trị và 
ra viện có số lượt trợ giúp từ 2016 - 2019 chiếm 
tỷ lệ ít nhất là 3,4%. Bệnh viện Nguyễn Đình 
Chiểu đã có sự phối hợp rất tốt với địa phương 
nơi NB cư trú, tổ chức, cá nhân có liên quan để 
hỗ trợ các vấn đề mà NB sẽ gặp khó khăn sau 
khi xuất viện. Với 24 trường hợp được các cơ 
quan và địa phương xem xét cho NB hưởng 
chế độ chính sách như cấp sổ hộ nghèo, cấp 
thẻ bảo hiểm y tế hộ nghèo vv… đã nói lên 
được sự trợ giúp của bệnh viện rất có giá trị 
về lâu dài cho NB sau này. Và 182 trường hợp 
NB trốn viện trong vòng 3 năm từ 2016 – 2019 

là một con số không nhỏ, điều này đã làm cho 
khoa điều trị gặp khó khăn khi hoàn tất hồ sơ 
bệnh án. Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu bước 
đầu đã triển khai được một số nội dung cơ bản 
về hoạt động tư vấn, hỗ trợ theo quy định tại 
Thông tư 43. Tuy nhiên, Bệnh viện Nguyễn 
Đình Chiểu chưa triển khai được hoạt động hỗ 
trợ dịch vụ tiện ích tin nhắn tái khám qua điện 
thoại như Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM 
đã có. Theo nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị 
Hải Liên (2017), tại bệnh viện Đại học Y dược 
TP.HCM dịch vụ nhắn tin hẹn lịch khám đi vào 
hoạt động, qua trải nghiệm dịch vụ nhiều NB 
cho biết khá hài lòng bởi sự đơn giản và tiện 
lợi của nó. Ngoài ra, hệ thống tin nhắn còn có 
chức năng nhắc ngày tái khám hay thăm hỏi 
sức khỏe sau khi NB xuất viện. Điều này thể 
hiện sự quan tâm đến NB, mong muốn được 
chăm sóc NB liên tục, kể cả khi NB đã được 
xuất viện (4). Hơn nữa, Bệnh viện Nguyễn 
Đình Chiểu chưa triển khai được dịch vụ trả 
hồ sơ, xét nghiệm tận nhà như Bệnh viện Chợ 
Rẫy đã được triển khai, dịch vụ này rất hay và 
rất tiện lợi cho NB.

Hoạt động vận động, tiếp nhận tài trợ 

Đây là hoạt động được bệnh viện triển khai có 
nhiều thuận lợi và kết quả ghi nhận nhận từ 
năm 2016 – 2019 có 3.212 lượt trợ giúp NB 
với tổng số tiền là 2.050.397.827 đồng. Phòng 
CTXH triển khai hoạt động vận động, tiếp 
nhận tài trợ luôn tuân thủ theo quy trình tiếp 
nhận tài trợ và hỗ trợ NB được bệnh viện phê 
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duyệt từ tháng 9/2016. Vận động, tiếp nhận tài 
trợ từ nhà hảo tâm chủ yếu là tiền mặt nhằm hỗ 
trợ trực tiếp cho NB để đóng viện phí và chi 
phí sinh hoạt trong thời gian điều trị tại bệnh 
viện. Ngoài ra, các nhà hảo tâm còn có nguyện 
vọng đóng góp vào nguồn quỹ từ thiện của 
bệnh viện để hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó 
khăn không có kinh phí điều trị. Hơn nữa, gạo 
là nguồn tài trợ thiết yếu mà nhà háo tâm đóng 
góp hàng tháng để giúp đỡ NB nghèo sau khi 
xuất viện. Thực tế, gạo cũng là hiện vật được 
khoa Dinh dưỡng tiếp nhận hàng tháng từ nhà 
hảo tâm để nấu cháo từ thiện và cấp phát lại 
cho NB nghèo. Bên cạnh đó, nguồn nguyên 
liệu như thực phẩm tươi sống, gia vị nấu ăn và 
kinh phí do nhà hảo tâm tài trợ sẽ được khoa 
Dinh dưỡng sử dụng để nấu ăn đúng quy trình 
theo chế độ bệnh lý do bác sĩ chỉ định, đảm 
bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cung cấp miễn 
phí cho NB nghèo có hoàn cảnh khó khăn theo 
danh sách đề xuất từ các khoa và được phòng 
CTXH cập nhật, xem xét và thông qua Ban 
giám đốc. Hiện tại, bệnh viện có nguồn vận 
động chủ yếu là kinh phí để hỗ trợ viện phí 
và suất ăn cho NB, chưa mở rộng vận động 
trang thiết bị, dụng cụ y khoa để phục vụ miễn 
phí cho NB như Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh 
Hòa đã vận động được 185 mặt hàng vật tư 
thiết bị và 4.149 mặt hàng hành chính quản 
trị với số tiền là 423.414.000 đồng (5). Hoặc 
tại Bệnh viện Nhi Trung ương (2014), phòng 
CTXH của bệnh viện đã vận động được một 
số trang thiết bị y tế như kim tiêm điện, máy 
khí dung vv… trị giá hơn 3 tỷ đồng (4, 6). Đây 
là nội dung vận động mà Bệnh viện Nguyễn 
Đình Chiểu hoàn toàn chưa thực hiện được.

Thứ ba, hoạt động tổ chức các hoạt động 
từ thiện, CTXH tại bệnh viện và cộng đồng

Hoạt động này đã được phòng CTXH triển 
khai từ năm 2016 – 2019 thông qua các 

hoạt động: Khám bệnh về nguồn; kỷ niệm 
ngày CTXH Việt Nam; “Phiên chợ 0 đồng”; 
“Phiên chợ Tết” dành cho NB nghèo nhất là 
NB không thể về nhà ăn Tết cùng gia đình 
cũng có được niềm vui, an ủi khi tham gia 
“phiên chợ” tại bệnh viện. Các hoạt động 
trên nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các 
nhà hảo tâm, NVYT và sự động viên, khích 
lệ của lãnh đạo ngành y tế tỉnh nhà. Ngoài 
ra, hoạt động khám bệnh về nguồn còn được 
sự ủng hộ của đội ngũ y bác sĩ; cơ quan 
địa phương nơi đoàn đến khám chữa bệnh 
miễn phí. Theo kết quả nghiên cứu của tác 
giả Nguyễn Thị Hải Liên (2017) trong hai 
năm 2016 - 2017, Bệnh viện Đại học Y dược 
TP.HCM đã có hơn 30 chương trình khám 
khám bệnh nhân đạo, phát thuốc miễn phí 
được triển khai với kinh phí hơn 2 tỷ đồng, 
xây dựng được 04 căn nhà tình nghĩa cho 
các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó 
khăn với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng 
(4) thì Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu cũng 
ghi nhận được kết quả trong 3 năm, đã có 25 
chuyến khám bệnh về nguồn đã giúp đỡ được 
11.272 lượt người dân tại một số địa phương 
với kinh phí do các nhà hảo tâm đóng góp và 
tài trợ là 3.005.000 đồng; hoạt động kỷ niệm 
ngày CTXH được tổ chức định kỳ trong 3 
năm đã trợ giúp tặng quà cho 172 lượt NB 
có hoàn cảnh khó khăn với tổng chi phí tổ 
chức 143.941.900 đồng; riêng hoạt động 
“Phiên chợ 0 đồng” và “Phiên chợ tết” Bệnh 
viện Nguyễn Đình Chiểu mới triển khai năm 
2018-2019 đã trợ giúp quà tặng cho 620 
lượt NB với kinh phí tổ chức 301.800.000 
đồng. Như vậy, so với hoạt động CTXH tại 
cộng đồng của Bệnh viện Đại học Y dược 
TP.HCM, đây là hoat động được bệnh viện 
Nguyễn Đình Chiểu, một bệnh viện tuyến 
tỉnh triển khai khá tốt do có sự ủng hộ từ rất 
nhiều tổ chức và cá nhân có liên quan.
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Hoạt động thông tin, truyền thông phổ 
biến giáo dục pháp luật

Kết quả nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị 
Hải Liên (2017) tại Bệnh viện Đại học Y 
dược TP.HCM trong 02 năm 2016 – 2017, 
đã có xấp xỉ 3.500 bài viết được đăng trên 
các báo, có hơn 100 chương trình truyền hình 
được phát sóng, trang fanpage của bệnh viện 
có 3.000 lượt thích trang vv… Có được kết 
quả khả quan trên là do phòng CTXH được 
xây dựng với tiền thân là phòng Kế hoạch – 
Phát triển. Chính vì vậy, công tác PR, truyền 
thông quảng bá hình ảnh là một hoạt động đã 
được chú trọng xây dựng và phát triển từ rất 
lâu với một đội ngũ cán bộ quản lý và kỹ thuật 
dày dạn kinh nghiệm (4).

Tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, hoạt động 
truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật 
được triển khai còn nhiều hạn chế. Kết quả 
đạt được chỉ là con số quá nhỏ chưa đáng 
kể, trong 3 năm chỉ có 07 bài viết được đăng 
qua báo chí, 04 chương trình được phát sóng 
trên truyền hình, 27 bài đăng qua trang web 
của bệnh viện, 31 bài được đăng qua trang 
facebook của bệnh viện. Số lượng bài đăng 
qua các kênh thông tin rất ít và nội dung chưa 
phong phú, NB chưa tiếp cận được thông tin 
của bệnh viện, do đó dẫn đến thực trạng từ 
năm 2017 – 2019 bệnh viện phải tiếp nhận 60 
lần phản ánh của NB qua đường dây nóng mục 
đích chỉ muốn biết thông tin của bệnh viện. 
Thông tin liên quan đến hoạt động CTXH tại 
bệnh viện chủ yếu được đăng tải nhiều nhất 
trên trang facebook của phòng CTXH Bệnh 
viện Nguyễn Đình Chiểu chiếm tỷ lệ 44,93%; 
trên trang web của bệnh viện chiếm tỷ lệ 
39,13%. Tuy nhiên, thông tin được đăng tải 
qua trang web chưa đạt chất lượng do đường 
truyền truy cập quá chậm, điều này làm cho 
người viết bài và người muốn biết thông tin 

không thích tiếp cận qua kênh thông tin này. 
Mặc khác, do bệnh viện chưa có nhân sự trình 
độ về báo chí nên khi triển khai hoạt động 
truyền thông, cung cấp thông tin còn nhiều 
hạn chế.

Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

Bệnh viện có triển khai nhưng kết quả còn 
nhiều hạn chế so với các hoạt động khác đã 
được triển khai. Bởi vì, phòng CTXH chỉ triển 
khai duy nhất 01 lớp thực hành nghề CTXH 
cho 42 NVYT tuyến huyện. Từ năm 2017 
đến thời điểm nghiên cứu, bệnh viện không 
triển khai hoạt động liên quan đến đào tạo, 
bồi dưỡng. Nếu NVYT được trang bị thêm 
kiến thức về CTXH sẽ hỗ trợ và phối hợp với 
phòng CTXH phục vụ NB tốt hơn. Tuy nhiên, 
do thời gian học kéo dài, công việc chuyên 
môn nhiều, nên bệnh viện chưa sắp xếp được 
thời gian để các đối tượng có liên quan tham 
dự học tập. Riêng hoạt động hướng dẫn thực 
hành nghề CTXH cho học sinh, sinh viên các 
cơ sở đào tạo nghề CTXH, bệnh viện chưa 
triển khai thực hiện. Mặc dù bệnh viện đủ khả 
năng để tham gia lớp hướng dẫn thực hành 
nghề CTXH. Lý do, trưởng phòng CTXH đã 
có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, đã tham gia 
lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về CTXH 
cho NVYT và là đầu mối triển khai hoạt động 
CTXH từ tháng 4/2016 tại Bệnh viện Nguyễn 
Đình Chiểu - là BV hạng 1 kể từ năm 2018. 

Theo tác giả Đoàn Thị Thùy Loan (2015), 
hoạt động đào tạo lĩnh vực CTXH của Bệnh 
viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa được 
chuyên nghiệp mà chủ yếu là mang tính tự 
phát, chưa ban hành được giáo trình đào tạo 
(5). Với nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị 
Hải Liên (2017) tại Bệnh viện Đại học Y dược 
TP.HCM trong hai năm 2016 - 2017 Phòng 
CTXH đã tiếp nhận, hướng dẫn 06 sinh viên 
CTXH của trường Đại học Khoa học, Xã hội 
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Nhân văn TP.HCM và tiếp 11 đoàn tham quan 
học hỏi mô hình CTXH của bệnh viện (4).

Nghiên cứu này có sử dụng phương pháp 
nghiên cứu định tính nên nội dung và các câu 
hỏi trong phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm 
nếu không rõ ràng dễ dẫn đến cách hiểu của 
đối tượng nghiên cứu sẽ khác nhau. Do đó, có 
thể thông tin thu thập được không phù hợp. 
Phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm mất tương 
đối nhiều thời gian dẫn đến đối tượng nghiên 
cứu trả lời qua loa cho xong. Có một số thông 
tin sau khi ghi nhận được, tác giả chưa dám 
đi sâu vào bàn luận vì sẽ ảnh hưởng không tốt 
đến bộ phận có liên quan.

KẾT LUẬN

Khi triển khai các hoạt động CTXH tại bệnh 
viện, có 03 hoạt động CTXH được triển khai 
và đạt kết quả khá nổi bật hơn các hoạt động 
khác; đó là hoạt động hỗ trợ, tư vấn giải quyết 
các vấn đề về CTXH; hoạt động vận động, 
tiếp nhận tài trợ và hoạt động từ thiện, CTXH 
của bệnh viện tại cộng đồng. Riêng hoạt động 
đào tạo, bồi dưỡng và hoạt động thông tin, 
truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật 
là 02 hoạt động từ khi triển khai đến nay vẫn 
còn nhiều hạn chế.

KHUYẾN NGHỊ

Đối với Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu: Cung 
cấp và chia sẻ thông tin của bệnh viện liên 
quan đến quyền lợi khám chữa bệnh, về dịch 
vụ khám chữa bệnh, về các nội dung liên quan 
đến hoạt động CTXH để NB/NNNB được tiếp 
cận thông tin và thuận tiện hơn khi đến khám 

và điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. 
Tạo điều kiện để NVYT trong mạng lưới 
CTXH được bồi dưỡng kiến thức về CTXH và 
ngược lại đối với nhân viên CTXH cần được 
trang bị thêm kiến thức về y tế. Bổ sung thêm 
nhân lực có chuyên môn về CTXH, tâm lý, báo 
chí để hỗ trợ triển khai các hoạt động CTXH 
cho NB được thuận lợi hơn. 

Lời cảm ơn 

Nhóm nghiên cứu xin chân thành cảm ơn 
sự hỗ trợ, hợp tác của Lãnh đạo Sở Y tế Bến 
Tre; Ban giám đốc và NVYT tại bệnh viện 
Nguyễn Đình Chiểu và một số đối tượng có 
liên quan đến nội dung nghiên cứu.
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Situation of implementing social work activities at Nguyen Dinh Chieu 
Hospital, Ben Tre Province, the period of 2016 - 2019

              Duong Thi Truc¹, Phung Van Bong², Nguyen Kim Oanh², Pham Tien Nam²
¹Department of Health, Ben Tre Province

²Hanoi University of Public Health

Objective: The study aimed to describe the status of implementing social work activities at 
Nguyen Dinh Chieu Hospital, Ben Tre Province, the period of 2016-2019. Methods: The 
research method was conducted through documents, reports, books and regulations related to 
the implementation of social work activities at Nguyen Dinh Chieu Hospital from April 2016 to 
March 2019. Main findings: The hospital implemented 07 activities under the Circular 43 of the 
Ministry of Health. However, the results show that there were 03 activities that are better than 
other activities: consultation activities to solve social problems for patients/their family members 
during medical examination and treatment; the activities of resources mobilization;charity 
activities, hospital social work in the community. Information and communication activities to 
popularize legal education and training and fostering activities are 02 activities, although the 
hospital has implemented them but the results are still very limited. The hospital implemented 
three social activities at the hospital according to the Circular 43 of the Ministry of Health: 
consultation activities to solve social problems for patients/their family members during 
medical examination and treatment; the activities of resources mobilization; charity activities, 
hospital social work in the community. However, communication and training activities were 
still very limited. Conclusions: Research shows that it is necessary to supplement the necessary 
professional qualifications such as psychology, journalism and social work. In addition, it is 
necessary to create the most favorable conditions for health workers to update their knowledge 
on social work, medicine, organize training and implementation of Circular 43 to all relevant 
organizations and individuals.

Keywords: Social work activities, Nguyen Dinh Chieu Hospital, Ben Tre.
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Bùi Thị Mai Đông

ĐẶT VẤN ĐỀ

Công tác xã hội (CTXH) trong bệnh viện là 
các hoạt động hỗ trợ bệnh nhân, người nhà 
bệnh nhân và các nhân viên y tế (NVYT) 
trong bệnh viện giải quyết các vấn đề xã hội 
và tâm lý liên quan đến bệnh tật và quá trình 
khám chữa bệnh. CTXH trong bệnh viện 
được thực hiện bởi đội ngũ nhân viên CTXH, 
là những người được đào tạo, có kiến thức, kỹ 
năng nghề nghiệp về CTXH và biết sử dụng 

những kiến thức, kỹ năng đó vào việc hỗ trợ, 
giúp đỡ đối tượng là những cá nhân, nhóm, 
cộng đồng yếu thế bằng cách cung cấp dịch 
vụ, tạo cơ hội tiếp cận với các nguồn lực hỗ 
trợ để thân chủ có thể tăng khả năng tự giải 
quyết và ứng phó với các vấn đề của mình.

Từ khi Bộ Y tế ban hành Đề án “Phát triển 
nghề CTXH trong ngành Y tế giai đoạn 2011 – 
2020”, phòng CTXH được thành lập ở hầu hết 
các bệnh viện với nhiều hoạt động hỗ trợ người 

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Mô tả thực trạng hoạt động Công tác xã hội (CTXH) tại một số bệnh viện tuyến Trung ương 
(TW) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang, kết hợp nghiên cứu định lượng và định 
tính. Đối tượng nghiên cứu: bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, nhân CTXH, nhân viên y tế và cán bộ quản 
lý cấp khoa/phòng. Nghiên cứu từ tháng 02-12/2018 tại 3 bệnh viện: bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Nhi 
Trung ương và bệnh viện K Tân Triều. 

Kết quả nghiên cứu: Trong các hoạt động CTXH đã và đang được triển khai tại các bệnh viện thuộc địa 
bàn khảo sát, các hoạt động hỗ trợ người bệnh đến khám bệnh và làm thủ tục nhập viện, xuất viện mang 
tính giản đơn, được thực hiện thường xuyên và được người bệnh đánh giá cao. Các hoạt động kết nối, 
vận động tài trợ và hỗ trợ người bệnh các nhu cầu thiết yếu trong quá trình điều trị cũng được thực hiện 
thường xuyên, liên tục và có hiệu quả. Các hoạt động mang tính đặc thù của CTXH, đòi hỏi tính chuyên 
môn cao như: tham vấn, tư vấn, trị liệu tâm lý, can thiệp khủng hoảng chưa được quan tâm thực hiện và 
còn thiếu chuyên nghiệp, hiệu quả chưa cao.

Kết luận và khuyến nghị: CTXH tại các bệnh viện tuyến TW trên địa bàn Hà Nội vẫn đang trong giai 
đoạn đầu của quá trình hình thành và phát triển. Bộ Y tế cần có các văn bản hướng dẫn phòng CTXH các 
bệnh viện thực hiện các giải pháp nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả các hoạt động CTXH. Các 
cơ sở đào tạo nguồn nhân lực CTXH trong bệnh viện cần đổi mới nội dung chương trình đào tạo và tăng 
cường hướng dẫn kỹ năng thực hành nghề nghiệp cho sinh viên.

Từ khóa: Hoạt động công tác xã hội, Bệnh viện tuyến TW, Hà Nội.

Hoạt động Công tác xã hội tại một số bệnh viện tuyến Trung ương trên 
địa bàn thành phố Hà Nội
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bệnh trong khám và điều trị bệnh; hỗ trợ nhân 
viên y tế (NVYT) chăm sóc bệnh nhân và giải 
quyết các mâu thuẫn phát sinh trong các mối 
quan hệ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu 
quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bên 
cạnh những kết quả đạt được, các hoạt động 
CTXH trong bệnh viện vẫn còn nhiều khó 
khăn, hạn chế do nhiều nguyên nhân, trong đó 
có nguyên nhân từ đội ngũ nhân viên CTXH. 

Nhận thức được tầm quan trọng của CTXH 
trong bệnh viện, nhiều đề tài nghiên cứu thuộc 
lĩnh vực này đã và đang được các tác giả trong 
và ngoài nước triển khai nghiên cứu như: 
nghiên cứu: “Công tác xã hội trong Bệnh viện” 
của tác giả Trần Đình Tuấn, năm 2015 đã chỉ 
ra tầm quan trọng của CTXH trong bệnh viện 
đồng thời khẳng định bệnh viện và nhà trường 
chính là cầu nối trong việc hỗ trợ sinh viên 
thực tập cũng như tăng cơ hội nghề nghiệp 
cho sinh viên khi ra trường (1). Nghiên cứu: 
“Nhu cầu và năng lực cung cấp dịch vụ CTXH 
cho bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Ung thư 
Quốc gia Việt Nam” của Phạm Tiến Nam và 
các cộng sự đã mô tả các đặc điểm của bệnh 
nhân ung thư tại Bệnh viện Ung thư Quốc gia 
Việt Nam (VNCH), phác thảo nhu cầu về các 
dịch vụ CTXH dựa trên các đặc điểm của các 
bệnh nhân ung thư và năng lực cung cấp các 
dịch vụ CTXH cần thiết cho bệnh nhân ung 
thư của VNCH. Ngoài ra còn nhiều nghiên 
cứu khác phản ánh các góc độ khác nhau của 
CTXH trong bệnh viện, đăng trên các tạp chí 
khoa học, kỷ yếu Hội thảo khoa học. Hầu hết 
các nghiên cứu đều đi sâu tìm hiểu các khía 
cạnh của CTXH trong bệnh viện như: nhu cầu 
trợ giúp của các nhóm đối tượng trong bệnh 
viện, vai trò và các yếu tố ảnh hưởng đến việc 
hỗ trợ của nhân viên CTXH đối với các nhóm 
bệnh nhân khác nhau vv... từ đó chỉ ra sự cần 
thiết và khả năng phát triển nghề CTXH trong 

bệnh viện. Tuy nhiên, sau nhiều năm thực hiện 
Đề án phát triển CTXH trong lĩnh vực Y tế giai 
đoạn 2011-2020 các nghiên cứu mang tính 
tổng quan về hoạt động CTXH trong các bệnh 
viện còn hạn chế.

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn 
nhân lực CTXH, đáp ứng nhu cầu ngày càng 
cao của các nhóm đối tượng trong bệnh viện, 
nhóm nghiên cứu triển khai đề tài:“Thực 
trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả CTXH 
trong bệnh viện” với mục tiêu: Mô tả thực 
trạng các hoạt động CTXH tại một số bệnh 
viện tuyến Trung ương trên địa bàn thành phố 
Hà Nội.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Thiết kế nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu 
mô tả cắt ngang. 

Địa điểm và thời gian nghiên cứu: Nghiên 
cứu được thực hiện từ tháng 2 đến tháng 
12/2018, khảo sát tại 3 bệnh viện tuyến TW: 
Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhi TW và 
Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Đối tượng nghiên cứu: khách thể chính là 
bệnh nhân và người nhà bệnh nhân (trong 
trường hợp bệnh nhi dưới 6 tuổi không thể 
trả lời); Ngoài ra, phỏng vấn sâu một số nhân 
viên CTXH, NVYT và một số cán bộ lãnh 
đạo cấp khoa/phòng trong bệnh viện đã từng 
tham gia các đợt tập huấn hoặc hội nghị, hội 
thảo về CTXH.

Cỡ mẫu, cách thức chọn mẫu: Trong phạm 
vi của một đề tài nghiên cứu cấp cơ sở và 
hạn hẹp về kinh phí, đề tài tiến hành phỏng 
vấn bằng bảng hỏi 151 người bệnh, trong đó: 
Bệnh viện Bạch Mai: 50 người, Bệnh viện Nhi 
TW: 49 người; Bệnh viện K cơ sở Tân Triều: 

Bùi Thị Mai Đông
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52 người; Thực hiện 30 phỏng vấn sâu (mỗi 
bệnh viện phỏng vấn sâu 3 bệnh nhân, 3 nhân 
viên CTXH, 2 NVYT, 1 trưởng khoa điều trị 
và 1 trưởng phòng CTXH); Tiến hành 3 cuộc 
thảo luận nhóm tại 3 bệnh viện (mỗi nhóm 
từ 6 đến 9 nhân viên CTXH và điều dưỡng 
viên). Việc chọn mẫu nghiên cứu là hoàn toàn 
ngẫu nhiên (loại trừ những bệnh nhân tâm 
thần, không có khả năng trả lời phiếu, trong 
thời gian được phép tiếp xúc người bệnh, gặp 
được bệnh nhân nào phỏng vấn bệnh nhân đó, 
không làm ảnh hưởng đến việc điều trị của 
bệnh nhân. Trong quá trình tiếp xúc, lưu ý cân 
bằng tỷ lệ về giới, người lớn và trẻ em). 

Phương pháp thu thập số liệu: Đề tài thiết 
kế bộ công cụ khảo sát gồm 6 mẫu: 01 mẫu 
phỏng vấn bằng bảng hỏi, 4 mẫu phỏng vấn 
sâu và 01 hướng dẫn thảo luận nhóm. Bảng 
hỏi dùng để hỏi bệnh nhân. Các biến số đưa 
vào bảng hỏi gồm 9 hoạt động CTXH hỗ trợ 
người bệnh đến khám và làm thủ tục nhập 
viện, 15 hoạt động hỗ trợ người bệnh điều trị 
tại bệnh viện và 8 hoạt động hỗ trợ bệnh nhân 
xuất viện, hồi gia. Các hoạt động này lại được 
chia thành 3 nhóm: Nhóm các hoạt động do 
nhân viên CTXH trực tiếp thực hiện; Nhóm 
các hoạt động do nhân viên CTXH kết nối, 
giới thiệu người khác thực hiện và Nhóm các 
hoạt động do nhân viên CTXH hướng dẫn 
người bệnh thực hiện. 

Bộ công cụ khảo sát sau khi thiết kế, được thử 
nghiệm tại Bệnh viện Bạch Mai, sau đó chỉnh 

sửa mới tiến hành điều tra chính thức. Trước 
khi xuống bệnh viện, các nghiên cứu viên 
(NCV) được tập huấn kỹ bộ công cụ. Tại các 
bệnh viện, mỗi mỗi NCV trực tiếp phỏng vấn 
từ 3 đến 5 bệnh nhân. Trước khi kết thúc buổi 
phỏng vấn, các NCV rà soát, kiểm tra các 
thông số để đảm bảo phiếu thu được có giá trị 
sử dụng; sau đó mới bàn giao cho người nhập 
dữ liệu vào máy để tính toán, thống kê. 

Xử lý & phân tích số liệu: Các thông tin định 
lượng thu được từ khảo sát thực tiễn được xử 
lý bằng chương trình SPSS phiên bản 20.0 
dành cho các nghiên cứu khoa học xã hội để 
đảm bảo được tính khách quan, khoa học. 

Đạo đức nghiên cứu: Trước khi tiến hành khảo 
sát tại các bệnh viện, theo yêu cầu của phòng 
NCKH Bệnh viện Nhi TW, nhóm nghiên cứu 
đã lập Hồ sơ đánh giá đạo đức nghiên cứu và 
được Hội đồng đánh giá đạo đức nghiên cứu 
của Bệnh viện Nhi TW thông qua.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Đặc điểm khách thể tham gia nghiên cứu 
định lượng

Về độ tuổi, trong tổng số 151 khách thể tham 
gia trả lời bảng hỏi, phần đông trong độ tuổi 
lao động (từ 18 đến 59 tuổi), chiếm 75,2%. 
Xét theo giới tính, số người được phỏng 
vấn là nữ nhiều hơn nam giới (70,2% so với 
29,8%) (Bảng 1).
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Đáng chú ý là phần lớn những người bệnh 
tham gia khảo sát đều sinh sống tại các vùng 
nông thôn, miền núi thuộc các tỉnh ngoài Hà 
Nội (74%). Đặc biệt, có đến 20,7% trong số 
họ thuộc các vùng miền núi, vùng sâu, vùng 
xa; điều này có thể làm họ gặp nhiều khó 
khăn hơn trong quá trình điều trị dài ngày 
tại Bệnh viện tuyến TW. Nhiều người bệnh 

có tình trạng bệnh khá nghiêm trọng như: 
ung thư (24,7%); khối u (18%); các bệnh về 
não (11,3%), các bệnh về tim, gan, thận và 
một số bệnh khác chiếm 24%. Những người 
bệnh này thường phải điều trị lâu dài, đòi hỏi 
sự kiên trì và lòng quyết tâm trong quá trình 
điều trị.

Đặc điểm Chi tiết Số lượng Tỷ lệ (%)

1. Địa bàn Bạch Mai 50 33,1

Nhi TW 49 32,5

K Tân Triều 52 34,4

2. Độ tuổi Người cao tuổi 18 12,4

Độ tuổi lao động (18-59 tuổi) 109 75,2

Trẻ em và vị thành niên (dưới 18 tuổi) 18 12,4

3. Đối tượng Bệnh nhân 64 43,2

Người nhà bệnh nhân 84 56,8

4. Giới tính Nam 45 29,8

Nữ 106 70,2

5. Địa bàn 
sinh sống

Thành phố Hà Nội 13 8,7

Thành thị của tỉnh/thành khác 26 17,3

Nông thôn của các tỉnh/thành khác 80 53,3

Miền núi, vùng sâu, vùng xa tỉnh/thành khác 31 20,7

6. Bệnh đang 
điều trị

1.  Bệnh khối u 27 18,0

2.  Bệnh ung thư 37 24,7

3.  Bệnh tim 9 6,0

4.  Bệnh gan 3 2,0

5.  Bệnh thận 10 6,7

6.  Bệnh phổi 3 2,0

7.  Bệnh về não 17 11,3

8.  Bệnh về máu 8 5,3

9.  Bệnh khác 36 24,0

Bảng 1. Một số đặc điểm nhân khẩu - xã hội của mẫu nghiên cứu định lượng
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Các hoạt động hỗ trợ người bệnh đến khám 
và làm thủ tục nhập viện

Kết quả khảo sát bằng bảng hỏi cho thấy, số 
người bệnh được nhân viên CTXH hỗ trợ ngay 
khi đến khám và làm thủ tục nhập viện chiếm tỷ 
lệ từ 35,7 - 49,7%; trong đó hoạt động Đón tiếp 
và đánh giá nhu cầu khám, chữa bệnh được các 
khách thể lựa chọn nhiều nhất (49,7%). Tiếp 

theo là các hoạt động: Hướng dẫn quy trình, 
thủ tục và vị trí các khoa/phòng cần đến để 
khám bệnh (44,4%); Hỗ trợ ra các quyết định 
liên quan đến điều trị, bảo hiểm, quyền lợi 
vv... (43%); Hướng dẫn làm thủ tục nhập viện 
(42,4%). Hoạt động được khách thể lựa chọn 
ít nhất là Phổ biến và tư vấn lựa chọn phác đồ 
điều trị, bác sĩ điều trị (35,7%) (Bảng 2).

Trong các hoạt động hỗ trợ người bệnh đến 
khám và làm thủ tục nhập viện, các hoạt động 
hướng dẫn người bệnh thực hiện của nhân viên 
CTXH được lựa chọn nhiều nhất (tỷ lệ trung 

bình các hoạt động là 19,7%), tiếp theo là các 
hoạt động do nhân viên CTXH trực tiếp thực 
hiện (tỷ lệ trung bình các hoạt động là 15,9%). 
Các hoạt động kết nối, giới thiệu bệnh nhân với 

Bảng 2. Hoạt động hỗ trợ người bệnh đến khám và làm thủ tục nhập viện 
(đơn vị tính: %)

Các hoạt động CTXH

Nhân viên CTXH

Tổng 
sốTrực tiếp 

thực hiện

Kết nối, 
người bệnh 

với các 
dịch vụ

Hướng 
dẫn người 
bệnh thực 

hiện

1. Đón tiếp và đánh giá nhu cầu khám, chữa 
bệnh.

19,9 3,3 26,5 49,7

2. Hỗ trợ cấp cứu, giải quyết khẩn cấp tại 
khoa/phòng cấp cứu

17,9 6,6 15,2 39,7

3. Hướng dẫn quy trình, thủ tục và vị trí các 
khoa/phòng cần đến để khám bệnh

15,9 4,0 24,5 44,4

4. Hỗ trợ người nhà đưa bệnh nhân vào khoa 
khám bệnh.

13,2 7,9 18,5 39,6

5. Hướng dẫn làm thủ tục nhập viện (chú ý 
những bệnh nhân có giấy tờ ưu tiên)

12,6 5,3 24,5 42,4

6. Lượng giá tâm lý xã hội tổng thể của bệnh 
nhân/người nhà bệnh nhân

15,9 6,6 16,6 39,1

7. Phổ biến và tư vấn lựa chọn phác đồ điều 
trị, bác sĩ điều trị

13,2 7,3 15,2 35,7

8. Phổ biến các chính sách của bệnh viện đối 
với người bệnh

17,2 5,3 17,9 40,4

9. Hỗ trợ ra các quyết định liên quan đến điều 
trị, bảo hiểm, quyền lợi vv...

17,2 7,3 18,5 43,0

Tỷ lệ trung bình 15,9 6,0 19,7
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các dịch vụ phù hợp chiếm tỷ lệ trung bình thấp 
nhất (6,0%). Cụ thể, họat động do nhân viên 
CTXH trực tiếp thực hiện được nhiều khách 
thể lựa chọn nhất là: Đón tiếp và đánh giá nhu 
cầu khám, chữa bệnh (19,9%); sau đó là hoạt 
động Hỗ trợ cấp cứu, giải quyết khẩn cấp tại 
khoa/phòng cấp cứu (17,9%). Các hoạt động 
hướng dẫn người bệnh thực hiện của nhân viên 
CTXH thể hiện rõ nhất cũng trong hoạt động: 
Đón tiếp và đánh giá nhu cầu khám, chữa 
bệnh (26,5%) sau đó là hoạt động Hướng dẫn 
làm thủ tục nhập viện (24,5%). Các hoạt động 
kết nối, giới thiệu người bệnh với các dịch vụ 
của nhân viên CTXH thể hiện rõ nhất ở hoạt 
động Hỗ trợ người nhà đưa bệnh nhân vào 
khoa khám bệnh (7,9%) sau đó là Phổ biến và 
tư vấn lựa chọn phác đồ điều trị, bác sĩ điều 
trị và Hỗ trợ bệnh nhân ra các quyết định liên 
quan đến điều trị, bảo hiểm, quyền lợi vv... 
(đều chiếm 7,3%).

Các hoạt động hỗ trợ người bệnh trong 
quá trình điều trị tại bệnh viện

Trong giai đoạn điều trị tại bệnh viện, tỷ lệ 
người bệnh được hỗ trợ của CTXH thấp hơn 
so với khi đến khám và làm thủ tục nhập viện. 
Hoạt động CTXH được nhiều bệnh nhân lựa 
chọn nhất là hoạt động Hỗ trợ bệnh nhân thực 
hiện đúng lịch trình điều trị và yêu cầu của 
bác sĩ điều trị cũng chỉ chiếm 37,8% và hoạt 
động Hỗ trợ tài chính, thuốc men, thiết bị y tế 
(chiếm 37,1%). Cũng trong các hoạt động hỗ 
trợ người bệnh điều trị, hoạt động Hòa giải khi 
có mâu thuẫn, xung đột giữa bệnh nhân/người 
nhà bệnh nhân với NVYT được ít khách thể lựa 
chọn nhất, sau đó là các hoạt động: Thông tin 
về các vấn đề tâm lý - xã hội của bệnh nhân 
cho các nhân viên khác biết và Hướng dẫn văn 
hóa ứng xử giữa bệnh nhân và người nhà khi 
vào bệnh viện. Cả hai hoạt động này chỉ được 
trên dưới 25% khách thể lựa chọn (Bảng 3):

Bảng 3. Hoạt động hỗ trợ bệnh nhân/người nhà bệnh nhân trong quá trình điều trị
 tại bệnh viện (đơn vị tính: %)

Các hoạt động CTXH

Nhân viên CTXH

Tổng 
sốTrực tiếp 

thực hiện

Kết nối, 
người bệnh 

với các 
dịch vụ

Hướng 
dẫn người 
bệnh thực 

hiện
1. Chuẩn đoán các vấn đề sức khỏe tâm 

thần có liên quan tới thể chất hoặc SKTT 
chuyên biệt.

10,6 5,3 11,3 27,2

2. Trị liệu trực tiếp (tham vấn, xử lý căng 
thẳng, can thiệp khủng hoảng vv…) 17,2 4,6 7,3 29,1

3. Hỗ trợ bệnh nhân ổn định nơi điều trị và hòa 
nhập với môi trường bệnh viện 14,6 4,0 17,9 36,5

4. Hỗ trợ người bệnh thực hiện đúng lịch trình 
điều trị và các yêu cầu của y, bác sĩ 16,6 6,6 14,6 37,8

5. Hỗ trợ người bệnh làm quen với phản ứng tâm 
sinh lý ngay sau khi chẩn đoán và điều trị 13,2 6,6 16,6 36,4

6. Hỗ trợ NVYT chăm sóc bệnh nhân nặng 
(ăn, uống thuốc, vệ sinh cá nhân vv... ) 15,2 7,3 11,3 33,8
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Các hoạt động CTXH

Nhân viên CTXH

Tổng 
sốTrực tiếp 

thực hiện

Kết nối, 
người bệnh 

với các 
dịch vụ

Hướng 
dẫn người 
bệnh thực 

hiện

7. Giải thích về vai trò của đội ngũ bác sĩ, điều 
dưỡng, nhân viên trị liệu, bác sỹ tâm lý vv.... 17,9 2,6 11,3 31,8

8. Hướng dẫn người bệnh cách giao tiếp với 
NVYT 13,9 4,6 11,9 30,4

9. Giải thích nội qui của bệnh viện và nhắc 
nhở việc thực hiện 19,9 2,0 11,9 33,8

10. Hướng dẫn văn hóa giao tiếp với các bệnh 
nhân khác 11,9 3,3 12,6 27,8

11. Hướng dẫn văn hóa ứng xử giữa bệnh nhân 
và người nhà khi vào bệnh viện 11,3 2,6 11,9 25,8

12. Thông tin về các vấn đề tâm lý - xã hội của 
bệnh nhân cho các nhân viên khác biết 11,9 3,3 9,9 25,1

13. Thúc đẩy giao tiếp, trao đổi thông tin giữa 
các y, bác sĩ, nhân viên CTXH vv…) 12,6 4,0 10,6 27,2

14. Hòa giải khi có xung đột giữa bệnh nhân, 
người nhà bệnh nhân với NVYT 10,6 2,0 9,3 21,9

15. Hỗ trợ tài chính, thuốc men, thiết bị y tế 15,2 9,3 12,6 37,1

Tỷ lệ trung bình 14,2 4,1 12,1

Khác với khi đến khám bệnh và làm thủ tục 
nhập viện, trong quá trình điều trị tại bệnh 
viện, các hoạt động do nhân viên CTXH trực 
tiếp thực hiện chiếm tỷ lệ cao hơn các hoạt 
động nhân viên CTXH hướng dẫn thực hiện 
(với tỷ lệ tương ứng là 14,2% và 12,1%). 
Trong đó, hoạt động Giải thích nội qui 
của bệnh viện và nhắc nhở việc thực hiện 
(19,9%), sau đó là hoạt động Giải thích về 
vai trò của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, nhân 
viên trị liệu, bác sỹ tâm lý (17,9%). Các hoạt 
động hướng dẫn thực hiện của nhân viên 
CTXH được thể hiện rõ nhất khi Hỗ trợ 
bệnh nhân ổn định nơi điều trị và hòa nhập 
với môi trường bệnh viện (17,9%), sau đó 
là hoạt động Hỗ trợ người bệnh làm quen 
với phản ứng tâm lý, sinh lý ngay sau khi 

chẩn đoán và điều trị (16,6%). Các hoạt 
động kết nối, giới thiệu bệnh nhân, người 
nhà bệnh nhân với các dịch vụ phù hợp của 
nhân viên CTXH thể hiện khá mờ nhạt, đều 
dưới 10% số khách thể lựa chọn; tỷ lệ trung 
bình các hoạt động chỉ đạt 4,1%. Hoạt động 
được nhiều khách thể lựa chọn nhất là Hỗ 
trợ tài chính, thuốc men, thiết bị y tế cũng 
chỉ chiếm 9,3%, tiếp theo là hoạt động Hỗ 
trợ NVYT chăm sóc bệnh nhân với 7,3% số 
khách thể lựa chọn. Điều đáng quan tâm là 
hoạt động kết nối, giới thiệu bệnh nhân với 
các nhà tài trợ, những người có tấm lòng hảo 
tâm để hỗ trợ cho những bệnh nhân nặng, 
bệnh nhân nghèo về tài chính, thuốc men, 
thiết bị y tế của nhân CTXH chiếm tỷ lệ cao 
nhất trong những hoạt động này (9,3%). 
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Hoạt động hỗ trợ người bệnh xuất viện hồi 
gia, tiếp tục điều trị tại nhà 

Kết quả khảo sát bằng bảng hỏi cho thấy, đa 
số người bệnh tham gia khảo sát đều đang 
trong quá trình điều trị nên rất ít người có ý 
kiến về các hoạt động hỗ trợ xuất viện, hồi 
gia. Chỉ một số bệnh nhân ung thư phải điều 
trị nhiều đợt là trả lời đầy đủ các thông tin 

mà bảng hỏi đưa ra, còn lại là để trống. Với 
những bệnh nhân này, hoạt động được lựa 
chọn nhiều nhất là Hỗ trợ làm thủ tục xuất 
viện, hồi gia cũng chỉ chiếm 20,5% số bệnh 
nhân tham gia khảo sát; sau đó là hoạt động 
Hướng dẫn thời gian tái khám (19,9%) và 
Giải thích cho bệnh nhân/người nhà biết rõ 
kết quả điều trị (17,9%) (Bảng 4).

Tuy nhiên, giống như thời điểm bệnh nhân 
đếm khám bệnh và/hoặc làm thủ tục nhập 
viện, trong các hoạt động hỗ trợ người bệnh 
xuất viện hồi gia, tiếp tục điều trị tại nhà thì 
các hoạt động Hướng dẫn người bệnh tự thực 
hiện của nhân viên CTXH có phần nổi bật 
hơn, có thể kể đến một số hoạt động có tỷ lệ 

lựa chọn cao như: Hỗ trợ người nhà làm thủ 
tục xuất viện (15,2%); Hướng dẫn thời gian 
tái khám (13,9%) và Hướng dẫn cách phòng 
bệnh và cách duy trì kết quả điều trị (13,2%). 
Các hoạt động do nhân viên CTXH trực tiếp 
thực hiện hoặc nhân viên CTXH kết nối giới 
thiệu người bệnh với các dịch vụ phù hợp 

Bảng 4. Hoạt động hỗ trợ người bệnh khi xuất viện hồi gia (đơn vị tính: %)

Các hoạt động CTXH

Nhân viên CTXH

Tổng 
số

Trực 
tiếp 
thực 
hiện

Kết nối, 
giới thiệu 

người bệnh 
với dịch vụ

Hướng 
dẫn người 
bệnh thực 

hiện

1. Giải thích cho bệnh nhân/người nhà biết rõ 
kết quả điều trị 8,6 2,0 7,3 17,9

2. Hỗ trợ người nhà làm thủ tục xuất viện 4,6 0,7 15,2 20,5

3. Hỗ trợ sắp xếp tài chính liên quan đến chi phí 
thuốc men, dụng cụ y tế và sử dụng các dịch vụ 5,3 2,0 9,3 16,6

4. Tư vấn về cách cách điều trị tiếp theo tại nhà 3,3 0,7 11,3 15,3

5. Hướng dẫn chế độ dinh dưỡng nâng cao thể 
trạng khi hồi gia 3,3 2,0 11,3 16,6

6. Hỗ trợ tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe tại cộng đồng 4,6 1,3 7,9 13,8

7. Hướng dẫn cách phòng bệnh và cách duy trì 
kết quả điều trị 4,0 0,7 13,2 17,9

8. Hướng dẫn thời gian tái khám 5,3 0,7 13,9 19,9

Tỷ lệ trung bình 4,9 1,3 11,2
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ở giai đoạn này đều rất thấp, đa số các hoạt 
động đều dưới 10% số khách thể tham gia 
phỏng vấn lựa chọn. Đặc biệt, các hoạt động 
kết nối, giới thiệu bệnh nhân với các dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe sau điều trị tại bệnh viện 
là không đáng kể, chỉ giao động trong khoảng 
từ 0,7 đến 2% số ý kiến trả lời. 

So sánh số bệnh nhân được tiếp cận với 
CTXH ở 3 giai đoạn của quá trình khám 
chữa bệnh có thể thấy, tỷ lệ người bệnh được 

CTXH hỗ trợ nhiều nhất là ở giai đoạn đầu 
tiếp cận với bệnh viện (khi đến khám bệnh và/
hoặc làm thủ tục nhập viện) với 43% số người 
được nhân viên CTXH hướng dẫn thực hiện; 
37,1% người được nhân viên CTXH trực tiếp 
hỗ trợ và 22,5% người được nhân viên CTXH 
kết nối, giới thiệu với các dịch vụ hỗ trợ. Các 
con số này đều cao hơn khá nhiều so với các 
hoạt động hỗ trợ người bệnh trong quá trình 
điều trị và khi bệnh nhân xuất viện, hồi gia 
(Biểu đồ 1).

BÀN LUẬN

Kết quả nghiên cứu cho thấy, sau nhiều năm 
triển khai Đề án 32 và Đề án phát triển CTXH 
trong lĩnh vực Y tế, CTXH trong các bệnh 
viện thuộc địa bàn khảo sát về cơ bản đã hình 
thành và bước đầu đi vào hoạt động theo chức 
năng, nhiệm vụ đã được Bộ Y tế qui định tại 
Thông tư số 43 về nhiệm vụ và hình thức tổ 
chức thực hiện hoạt động CTXH tại bệnh 
viện. Tuy nhiên số người bệnh được tiếp cận 
với CTXH chiếm tỷ lệ thấp. Trong 151 người 
bệnh tham gia khảo sát, có đến hơn 50% cho 
biết họ có nhu cầu hỗ trợ nhưng chưa được hỗ 
trợ, ngoài việc nguồn lực tham gia CTXH của 

bệnh viện quá mỏng, một trong các nguyên 
nhân của thực trạng này là nhiều người bệnh 
chưa biết nhân viên CTXH là ai để tìm đến.

Hoạt động hỗ trợ người bệnh đến khám và 
làm thủ tục nhập viện

Với những người đến khám và/hoặc làm thủ 
tục nhập viện, hoạt động hỗ trợ của nhân viên 
CTXH tập trung vào việc Đón tiếp, đánh giá 
nhu cầu khám, chữa bệnh và Hướng dẫn quy 
trình, thủ tục, vị trí các khoa/phòng cần đến 
để khám bệnh. Hai hoạt động này đều hợp với 
nhiệm vụ của CTXH được qui định tại Thông 
tư 43 đồng thời góp phần giải quyết tốt tình 
trạng quá tải của các bệnh viện, khi NVYT 

Biểu đồ 1. Khái quát các hoạt động hỗ trợ người bệnh của nhân viên CTXH 
trong các giai đoạn của quá trình khám chữa bệnh
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không đủ thời gian để vừa chăm sóc người 
bệnh, vừa trả lời rất nhiều câu hỏi của những 
bệnh nhân khác và người nhà của họ. Các hoạt 
động: “Hỗ trợ người bệnh ra các quyết định 
liên quan đến điều trị, bảo hiểm, quyền lợi” 
và “Hướng dẫn làm thủ tục nhập viện” cũng 
là những hoạt động phù hợp với Thông tư 43 
và đáp ứng nhu cầu của nhiều người bệnh, tuy 
nhiên, các hoạt động này không quá phức tạp, 
không đòi hỏi nhiều về chuyên môn. Trong 
bối cảnh CTXH mới được hình thành trong 
bệnh viện, nhân viên CTXH có thể trực tiếp 
thực hiện nhưng về lâu dài, các hoạt động này 
có thể giao cho đội ngũ cộng tác viên hoặc 
tình nguyện viên để nhân viên CTXH chuyên 
nghiệp thực hiện các hoạt động đúng chuyên 
môn hơn. Riêng hoạt động Phổ biến và tư vấn 
lựa chọn phác đồ điều trị, bác sĩ điều trị ít 
được thực hiện hơn các hoạt động khác cùng 
nhóm, có thể do nhân viên CTXH không đủ 
kiến thức về y học để hỗ trợ người bệnh hoặc 
người bệnh hoàn toàn tin tưởng vào quyết 
định của các y bác sĩ, cũng có thể do người 
bệnh không có quyền để lựa chọn trước tình 
trạng quá tải của các bệnh viện hiện nay.

Hoạt động hỗ trợ người bệnh trong quá 
trình điều trị tại bệnh viện

Các hoạt động hỗ trợ của CTXH đối với những 
người bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện 
tương đối đa dạng song chưa phải là toàn diện, 
chưa phủ kín các đối tượng cần trợ giúp; mới 
chỉ tập trung vào nhóm bệnh nhân nghèo, khó 
khăn về tài chính. Các hoạt động còn thiên về 
từ thiện, nổi bật là hoạt động kết nối, vận động 
tài trợ tiền viện phí, tổ chức trao quà, tặng tiền, 
xe lăn, hỗ trợ các nhu cầu thiết yếu như: chăn 
màn, quần áo, đồ dùng cá nhân hoặc các suất 
ăn miễn phí vv... Mặc dù những hoạt động này 
rất có ý nghĩa đối với người bệnh, đặc biệt là 
những người bệnh nghèo, vùng sâu, vùng xa, 

bệnh nhân là người dân tộc thiểu số, tuy nhiên, 
các hoạt động này chỉ hỗ trợ người bệnh giải 
quyết các vấn đề trước mắt, chưa giúp họ 
giải quyết tận gốc nhiều vấn đề mà họ đang 
phải đối mặt vv... Các hoạt động: Hỗ trợ bệnh 
nhân ổn định nơi điều trị và hòa nhập với môi 
trường bệnh viện; Hỗ trợ người bệnh làm quen 
với phản ứng tâm sinh lý ngay sau khi chẩn 
đoán và điều trị; Hỗ trợ bệnh nhân ổn định nơi 
điều trị và hòa nhập với môi trường bệnh viện, 
hỗ trợ người bệnh tiếp cận các chính sách về 
bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội vv... chưa được 
thực hiện thường xuyên, liên tục một phần 
do nhân lực của phòng CTXH quá mỏng so 
với số người bệnh cần trợ giúp trong các bệnh 
viện, một phần do nhận thức của cả nhân viên 
CTXH và người bệnh về vai trò của CTXH 
trong bệnh viện chưa được đầy đủ. Nhiều hoạt 
động nhân viên CTXH không trực tiếp thực 
hiện nhưng hướng dẫn người bệnh tự thực 
hiện; Điều này vừa phát huy được tiềm năng 
của mỗi người bệnh, vừa giúp cho nhân viên 
CTXH có thời gian để hỗ trợ những người 
bệnh khác có nhu cầu cao hơn.

Đặc biệt, kết quả khảo sát cũng cho thấy, hầu 
hết các hoạt động hỗ trợ người bệnh trong 
quá trình điều trị là những hoạt động giản 
đơn, không đòi hỏi nhiều về trình độ, năng 
lực chuyên môn. Điều này sẽ làm cho vai trò 
của nhân viên CTXH không được đánh giá 
cao. Các hoạt động hỗ trợ mang tính đặc thù 
của CTXH như: tham vấn tâm lý, can thiệp 
khủng hoảng, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp 
lý; bảo vệ các chính sách xã hội về bảo hiểm 
y tế, trợ cấp xã hội cho người dân trong trong 
khám bệnh, chữa bệnh còn ít, trong khi đó, tại 
nhiều quốc gia trên thế giới như tại Singapo, 
các hoạt động CTXH trong bệnh viện được 
kể đến đầu tiên là tham vấn và trị liệu cho 
bệnh nhân và gia đình họ khi họ phải đối mặt 
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với nhiều vấn đề tâm lý như: lo lắng vì bệnh 
tật, đau khổ vì mất mát, thậm chí có thể bị 
sang chấn tâm lý sau tai nạn, bị trầm cảm sau 
sinh con vv... Tại Mỹ, nhân viên CTXH trong 
bệnh viện có trách nhiệm tiếp cận, đánh giá 
những bệnh nhân có hành vi tự tử hoặc có ý 
định tự tử để tìm giải pháp can thiệp phù hợp; 
tham vấn bệnh nhân và gia đình bệnh nhân để 
họ có khả năng ứng phó với sự thay đổi trong 
cuộc sống; Hỗ trợ và can thiệp khủng hoảng 
là các dịch vụ cơ bản của CTXH (2). Thực tế 
trong các bệnh viện được khảo sát có thể lý 
giải bằng sự thiếu hụt về nhân lực và năng 
lực chuyên môn của đội ngũ nhân viên CTXH 
trong các bệnh viện như tác giả Phan Thị Hòa 
nhận định trong báo cáo kết quả nghiên cứu 
về các dịch vụ CTXH cho bệnh nhân ung thư 
từ bệnh viện K năm 2017: “Do mới thành 
lập, nhân lực mỏng nên cả 4 loại hình dịch 
vụ CTXH chưa thể đáp ứng nhu cầu của 
người bệnh. Một số đối tượng đã được quan 
tâm nhưng nhóm đối tượng có nhu cầu cao 
chưa được cung cấp dịch vụ” (3); Cũng có thể 
lý giải bằng sự hạn chế trong nhận thức của 
người bệnh về các dịch vụ CTXH như nhận 
định của tác giả Phạm Tiến Nam và các cộng 
sự khi nghiên cứu “Nhu cầu và năng lực cung 
cấp dịch vụ CTXH cho bệnh nhân ung thư 
tại Bệnh viện Ung thư Quốc gia Việt Nam” 
năm 2017. Theo nhóm tác giả này: “Hiện tại, 
dịch vụ hỗ trợ tâm lý xã hội chưa được phòng 
CTXH tại VNHC triển khai. Cụm từ “Hỗ trợ 
tâm lý xã hội” vẫn còn rất mới đối với những 
bệnh nhân ung thư không nhận thức được vai 
trò và tầm quan trọng của dịch vụ này. Họ chỉ 
muốn nhận được hỗ trợ vật chất, giải quyết 
các thủ tục và chính sách và được cung cấp 
thông tin về chi phí phòng ngừa và điều trị 
ung thư” (4). Ngoài ra, nghiên cứu của Lý 
Thị Hảo cũng chỉ ra rằng, nhiều người bệnh 
không hề biết đến nhân viên CTXH, nghĩ rằng 

CTXH là hoạt động từ thiện, vì vậy: “….chỉ 
có 8,4% số khách thể tìm đến nhân viên CTXH 
để được biết thêm thông tin về bệnh” (5). Theo 
Trần Đình Tuấn: “Không phải bệnh nhân nào 
cũng cần nhân viên CTXH, những bệnh nhân 
có gia đình chăm sóc chu đáo và có phương 
tiện vật chất đầy đủ thường ít khi cần dịch 
vụ CTXH. Những bệnh nhân cần được hỗ trợ 
của CTXH là bệnh nhân có dấu hiệu khủng 
hoảng; bệnh nhân hoặc gia đình có dấu hiệu 
thiếu khả năng thích ứng với tình trạng nhập 
viện; bệnh nhân hoặc gia đình không có đủ 
tài nguyên để ứng phó với tình thế phát sinh 
do bệnh tật của bệnh nhân; bệnh nhân hoặc 
gia đình không có khả năng quản lý lâu dài 
tình trạng sức khỏe của bệnh” (1). 

Để có thể thực hiện có hiệu quả các hoạt động 
chuyên sâu này, nhân viên CTXH phải được 
trang bị đầy đủ các kiến thức, kỹ năng của 
CTXH, ngoài ra, cần có thêm các kiến thức 
cơ bản về tâm lý học và y học lâm sàng mới 
có thể giúp người bệnh phát huy tiềm năng 
của bản thân, tự giải quyết tận gốc rễ các vấn 
đề và vươn lên trong cuộc sống. Nếu CTXH 
trong bệnh viện chỉ chú trọng vào các hoạt 
động kêu gọi, vận động tài trợ, kết nối, giới 
thiệu có thể sẽ dẫn đến tình trạng bệnh nhân ỷ 
lại, trông chờ vào sự trợ giúp mà không tự vận 
động, phát huy nội lực và nhiều bệnh nhân có 
nhu cầu trợ giúp về tâm lý, tinh thần sẽ không 
được quan tâm hỗ trợ. 

Hoạt động hỗ trợ người bệnh xuất viện hồi 
gia, về điều trị tại nhà

Cũng như các hoạt động hỗ trợ người bệnh 
đến khám và làm thủ tục nhập viện, các hoạt 
động hỗ trợ người bệnh khi xuất viện hồi gia 
mang tính đơn giản, dễ thực hiện, không đòi 
hỏi nhiều về kiến thức, kỹ năng của CTXH. 
Các hoạt động chủ yếu thường làm là Hỗ 
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trợ người bệnh làm thủ tục xuất viện, thanh 
toán viện phí, Hướng dẫn thời gian tái khám, 
Hướng dẫn phòng bệnh và cách duy trì kết 
quả điều trị vv... Các hoạt động này có thể 
được thực hiện bởi các cộng tác viên, tình 
nguyện viên hoặc nhân viên phòng hành 
chính của bệnh viện. Kết quả khảo sát cho 
thấy, số người bệnh được hỗ trợ ở tất cả các 
hoạt động đều thấp. Ngoài hoạt động Giải 
thích cho bệnh nhân/người nhà biết rõ kết 
quả điều trị có số người bệnh được nhân viên 
CTXH trực tiếp hỗ trợ cao nhất (8,6%), các 
hoạt động khác đều chỉ đạt từ 3,3 đến 5,3%. 
Tính cả số người bệnh được nhân viên CTXH 
trực tiếp hỗ trợ, những người bệnh được nhân 
viên CTXH giới thiệu với các dịch vụ phù hợp 
và những người bệnh được nhân viên CTXH 
hướng dẫn thực hiện thì số người bệnh được 
hỗ trợ xuất viện hồi gia thì hoạt động được 
thực hiện thường xuyên nhất nhất cũng chỉ 
chiếm 20,5% số người được hỏi trả lời. Kết 
quả này cho thấy, vai trò của CTXH trong hỗ 
trợ người bệnh cách chăm sóc sức khỏe và 
phục hồi các chức năng xã hội sau khi xuất 
viện trở về gia đình, cộng đồng còn rất mờ 
nhạt; Phải chăng vì Thông tư số 43 của Bộ 
Y tế không qui định cụ thể nhiệm vụ này của 
CTXH hay đây là nhiệm vụ của nhân viên 
CTXH tại cộng đồng? Theo Jessica A.Ritter 
và cộng sự thì: “Nhân viên CTXH trong bệnh 
viện là những người giúp đỡ bệnh nhân và 
gia đình của họ đối phó hữu hiệu với những 
đau đớn, tổn thương về thể chất cũng như tâm 
lý khi bị chẩn đoán bệnh tật đặc biệt là bệnh 
mãn tính bằng việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ để 
họ thực hiện chức năng xã hội khi trở về gia 
đình, cộng đồng” (6).

Thực trạng hoạt động CTXH trong các bệnh 
viện cho thấy, để đa dạng hóa các hoạt động hỗ 
trợ người bệnh theo hướng chuyên sâu, phòng 

CTXH trong các bệnh viện cần tiếp tục củng 
cố, hoàn thiện mô hình tổ chức, xây dựng đội 
ngũ nhân viên CTXH chuyên nghiệp, đủ về 
số lượng, đảm bảo về chất lượng. Bộ Y tế cần 
hướng dẫn các bệnh viện triển khai các hoạt 
động CTXH cụ thể. Các cơ sở đào tạo nghề 
CTXH cần xây dựng chương trình đào tạo 
nhân viên CTXH trong bệnh viện sát hợp với 
nhu cầu thực tiễn, tăng cường đưa sinh viên 
xuống bệnh viện để thực hành, rèn luyện tay 
nghề. Ngoài ra, cần tăng cường các hoạt động 
truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng 
đồng về nghề CTXH trong bệnh viện.

KẾT LUẬN 

Hoạt động CTXH tại các bệnh viện tuyến 
TW trên địa bàn Hà Nội tuy đa dạng song 
vẫn đang trong giai đoạn đầu của quá trình 
hình thành và phát triển. Các hoạt động hỗ trợ 
người bệnh đến khám, làm thủ tục nhập viện 
và xuất viện mang tính giản đơn, được thực 
hiện thường xuyên, hiệu quả. Các hoạt động 
kết nối, vận động tài trợ và hỗ trợ các nhu cầu 
thiết yếu cho người bệnh trong quá trình điều 
trị cũng được chú trọng thực hiện và đạt hiệu 
quả cao, bên cạnh đó, các hoạt động hỗ trợ 
tâm lý, xã hội như: tham vấn, tư vấn, trị liệu, 
xử lý căng thẳng, can thiệp khủng hoảng chưa 
được các bệnh viện quan tâm thực hiện.

Do phạm vi nghiên cứu hạn hẹp của đề tài nên 
việc chọn mẫu nghiên cứu tuy lấy ngẫu nhiên 
nhưng không đủ mang tính đại diện cho các 
bệnh viện lớn có số lượng người bệnh đông. 
Đây là hạn chế của nghiên cứu mà nhóm tác 
giả sẽ khắc phục nếu cơ quan chủ quản và các 
ngành quan tâm, tạo điều kiện, đầu tư nghiên 
cứu ở cấp độ cao hơn.

Thay mặt nhóm nghiên cứu, xin chân thành 
cảm ơn Ban giám đốc và tập thể phòng 
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CTXH Bệnh viện Nhi TW, Bệnh viện Bạch 
Mai, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều đã quan 
tâm tạo điều kiện và hỗ trợ nhóm nghiên cứu 
thực hiện đề tài này.
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Social work activities at some central hospitals in Hanoi 

Bui Thi Mai Dong1

1Vietnam Women’s Academy

Objective: To describe the situation of social work activities at some central hospitals in Hanoi. 
Methodology: Cross-sectional descriptive study design, in combination with qualitative and 
quantitative methodology. Research subjects: patients, family members of patients, social 
workers, medical staff and department/division managers; From February to December, 2018 
at 3 hospitals: Bach Mai Hospital, National Hospital of Pediatrics and Tan Trieu K Hospital. 
Results: The study showed that different social activities had been implemented in hospitals to 
support patients during medical examination and treatment, and when they were discharged 
from hospital and returned home. Some activities were carried out regularly, continuously 
and effectively. Some other activities had not been paid sufficient attention and inadequatelly 
performed with low effectiveness. Conclusions and recommendations: Social work at central 
hospitals in Hanoi is still in the early stages of formation and development. The Ministry of 
Labor, Invalids, and Social Affairs and the Ministry of Health should have documents to guide 
social work pepartments in hospitals to improve the professionalism and effectiveness of social 
work activities. Training institutions of social work force for hospitals need to update the 
content of the training program and strengthen the guidance on practical skills for students.

Key words: Social work activities, National Hospital, Hanoi.
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Hoàng Long Quân và cộng sự

ĐẶT VẤN ĐỀ

Hoạt động công tác xã hội (CTXH) có vai trò 
quan trọng trong việc hỗ trợ người bệnh, người 
nhà người bệnh trong suốt quá trình khám chữa 
bệnh, tạo nên sự hài hòa giữa tinh thần và thể 
chất trong mối quan hệ giữa người bệnh với 
những người xung quanh (1). Nhân viên CTXH 
là một thành phần trong ê kíp trị liệu, trợ giúp 
tâm lý phù hợp với từng người bệnh, giúp quá 
trình điều trị được tiến triển tốt hơn (2, 3). Có 

nhiều nghiên cứu về thực trạng triển khai các 
hoạt động CTXH tại các bệnh viện tuyến trung 
ương, tuyến tỉnh. Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu 
những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động CTXH 
tại Trung tâm Y tế (TTYT) tuyến huyện, nơi có 
quy mô nhỏ, còn nhiều khó khăn về nguồn lực.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Thiết kế nghiên cứu: Trong nghiên cứu này 
chúng tôi sử dụng thiết kế nghiên cứu nghiên 

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động công tác xã hội (CTXH) tại Trung tâm Y tế 
huyện Đăk Tô năm 2019.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu định tính, thu thập số liệu qua phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm 
trọng tâm.

Kết quả: Hiện đã có văn bản pháp quy định hướng phát triển nghề CTXH, nhưng chưa có hướng dẫn cụ 
thể triển khai thực hiện, thiếu văn bản hướng dẫn bố trí biên chế và chuẩn năng lực cho nhân viên CTXH 
trong bệnh viện. Ở các bệnh viện quy mô nhỏ, nhân lực hạn chế khiến các dịch vụ CTXH không được 
cung cấp liên tục. Thiếu các văn bản hướng dẫn triển khai hoạt động cụ thể và chưa có chương trình, tài 
liệu đào tạo cho các đối tượng trong bệnh viện về CTXH nên việc đào tạo thực hiện nghiệp vụ cho nhân 
viên CTXH và trang bị các kiến thức cơ bản về CTXH cho nhân viên y tế rất hạn chế, các dịch vụ CTXH 
trong bệnh viện chưa được cung cấp hiệu quả. 

Khuyến nghị: Bộ Y tế sớm ban hành hướng dẫn về định mức biên chế và cơ cấu các chức danh chuyên 
môn CTXH trong các bệnh viện. Xây dựng chuẩn năng lực người làm CTXH tại các cơ sở y tế và chương 
trình, tài liệu đào tạo nghiệp vụ CTXH cho các đối tượng khác nhau trong bệnh viện. Đối với Trung tâm 
Y tế tuyến huyện cần phân công chuyên trách CTXH, tổ chức đào tạo nghiệp vụ CTXH cho người làm 
CTXH để phối hợp thực hiện các hoạt động.

Từ khoá: CTXH bệnh viện, Chính sách CTXH, Nguồn lực cho CTXH, đào tạo CTXH.

Một số yếu tố ảnh hưởng đến các hoạt động công tác xã hội tại trung tâm 
y tế huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum năm 2019
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cứu định tính, thu thập số liệu qua phỏng vấn 
sâu và thảo luận nhóm trọng tâm.

Địa điểm và thời gian nghiên cứu: Nghiên 
cứu được thực hiện từ tháng 01/2019 đến 
tháng 7/2019 tại TTYT huyện Đăk Tô, tỉnh 
Kon Tum.

Đối tượng nghiên cứu: Lãnh đạo TTYT, 
Trưởng các khoa, phòng liên quan, nhân viên 
Tổ CTXH và các cộng tác viên, bác sĩ và điều 
dưỡng và người bệnh nội trú.

Cỡ mẫu, chọn mẫu: Chọn mẫu có chủ đích, 
phỏng vấn sâu (PVS) 01 Lãnh đạo TTYT, 
Trưởng các khoa Khám – Cấp cứu, Nội – Nhi, 
Ngoại, Trưởng các phòng Tổ chức cán bộ 
(TCCB), điều dưỡng, kế hoạch tổng hợp, 02 
nhân viên CTXH, 2 bác sĩ và 2 điều dưỡng; 
thảo luận nhóm (TLN) 10 người bệnh nội trú 
và thảo luận nhóm 8 Cộng tác viên CTXH.

Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu tập trung 
các nội dung về chính sách liên quan đến 
CTXH, Người làm CTXH và nguồn lực cho 
hoạt động CTXH, nhu cầu của người bệnh 
đối với hoạt động CTXH và đào tạo về CTXH 
trong bệnh viện.

Công cụ thu thập thông tin: Sử dụng các 
hướng dẫn phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm 
trọng tâm để thu thập thông tin định tính về 
các nội dung nghiên cứu. 

Xử lý và phân tích thông tin: Gỡ băng ghi 
âm các cuộc phỏng vấn và thảo luận nhóm, 
tổng hợp, xử lý trên phần mềm NVIVO 7.0. 
Mỗi chủ đề nghiên cứu được mã hóa, sắp xếp 
theo trình tự từng nội dung, từ đó để tổng hợp 
và phân tích.

Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu được Hội 
đồng đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học 
Trường Đại học Y tế công cộng chấp thuận 

theo Quyết định số 58/2019/YTCC-HD3 
ngày 22/3/2019.

KẾT QUẢ

Kết quả triển khai các hoạt động CTXH tại 
TTYT huyện Đăk Tô

Kết quả nghiên cứu cho thấy những hoạt 
động CTXH thực hiện tốt gồm: Hoạt động 
trợ giúp người bệnh khi khám chữa bệnh: Chỉ 
dẫn, cung cấp thông tin, truyền thông, tư vấn. 
Hỗ trợ phiên dịch ngôn ngữ giữa nhân viên 
y tế với người dân tộc thiểu số. Những hoạt 
động CTXH có triển khai nhưng còn hạn chế 
gồm: Trợ giúp tâm lý cho người bệnh chưa 
được thực hiện tốt, chủ yếu chỉ an ủi, động 
viên. Mới chỉ có 01 nhân viên CTXH được 
đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ CTXH. Những 
hoạt động CTXH chưa thực hiện gồm: Đào 
tạo về CTXH cho nhân viên y tế. Chưa có 
kênh truyền thông gián tiếp như website hay 
fanpage, thiếu tài liệu truyền thông, giáo dục 
sức khỏe cho người bệnh. Hoạt động tham 
vấn tâm lý và kế hoạch can thiệp tâm lý 
chuyên sâu cho người bệnhvà nhân viên y tế 
chưa thực hiện được.

Các yếu tố ảnh hưởng chính đến hoạt động 
CTXH gồm: Các văn bản pháp quy về hoạt 
động CTXH, nhân lực làm CTXH, nguồn lực 
hỗ trợ hoạt động CTXH và hoạt động đào tạo về 
CTXH vv… được trình bày theo thứ tự như sau:

* Các văn bản pháp quy về hoạt động CTXH:

Kết quả nghiên cứu cho thấy có nhiều đối 
tượng nhận thức được tác động của Thông 
tư số 43/2015/TT-BYT của Bộ Y tế có ảnh 
hưởng lớn đến việc triển khai các hoạt động 
CTXH, buộc các bệnh viện phải triển khai 
hoạt động CTXH.
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“Thông tư 43 ra đời bệnh viện phải tuân thủ 
quy định thực hiện hoạt động CTXH” (PVS 
lãnh đạo).

Tuy nhiên theo đánh giá của lãnh đạo và nhân 
viên CTXH, nội dung chưa cụ thể, chi tiết và 
ngoài văn bản này họ không biết đến những 
văn bản pháp quy khác.

“Quy định tại Thông tư 43 còn chung chung, 
chứ không chỉ dẫn cụ thể nên làm như thế 
nào” (PVS nhân viên CTXH 2).

Những văn bản có tính pháp lý cao hơn 
như Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 
25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt Đề án phát triển nghề CTXH giai 
đoạn 2011-2020 hay Quyết định số 2514/
QĐ-BYT ngày 15/7/2011 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án “Phát triển 
nghề CTXH trong ngành Y tế giai đoạn 2011-
2020” hay các văn bản khác, lãnh đạo và nhân 
viên CTXH đều không biết.

“Chỉ biết Thông tư 43, quy định khác thì chưa 
được cập nhật” (PVS lãnh đạo).

* Nhân lực làm CTXH: 

TTYT huyện Đăk Tô bố trí 1 nhân viên 
CTXH nhưng kiêm nhiệm, với chuyên môn 
là điều dưỡng trung cấp. Nhân viên này chưa 
được đào tạo nghiệp vụ CTXH. Tổ CTXH có 
3 người đều là nhân viên y tế, kiêm nhiệm 
thêm hoạt động CTXH, ngoài ra còn có 11 
cộng tác viên là nhân viên y tế của các khoa, 
phòng được giao nhiệm vụ hỗ trợ Tổ CTXH 
thực hiện các hoạt động. Vì chưa có văn bản 
hướng dẫn cụ thể và chưa có chính sách bố trí 
nhân viên CTXH trong bệnh viện nên việc tổ 
chức, điều hành, triển khai hoạt động CTXH 
trong bệnh viện còn nhiều lúng túng, gặp 
nhiều khó khăn và không hiệu quả.

“Chưa có quy định bố trí người làm chuyên 
trách CTXH, đơn vị không có biên chế dư để 
bố trí người nên chỉ vận dụng kiêm nhiệm” 
(PVS Trưởng phòng TCCB).

Đầu tháng 4/2019, nhân viên CTXH cũ nghỉ 
hưu, thay người mới là điều dưỡng ở trạm y 
tế xã, giữa hai người cũng có sự khác biệt về 
kinh nghiệm, kỹ năng xử lý tình huống, sự 
chủ động và nhiệt tình.

“Chị H. mới về hoạt động chưa được nhiệt 
tình, chưa có nhiều sự chủ động trong thực 
hiện nhiệm vụ CTXH” (PVS bác sĩ 3). 

Nhân viên CTXH cũ cho rằng nếu làm tốt 
hoạt động CTXH sẽ thu hút được nhiều người 
bệnh đến với TTYT huyện do hoạt động 
CTXH gắn kết người bệnh với người nhân 
viên y tế, với bệnh viện. 

“Nếu nhân viên CTXH làm việc có hiệu quả 
sẽ thu hút được nhiều người bệnh bởi hoạt 
động CTXH có sự gắn kết giữa người bệnh 
với nhân viên y tế và với bệnh viện” (PVS 
nhân viên CTXH 1).

Tuy nhiên chưa có sự phối hợp giữa các thành 
viên Tổ CTXH nên các hoạt động CTXH 
không được cung cấp liên tục và có tính 
nghiệp vụ. 

“Em phải kiêm nhiệm thêm việc khác phòng 
giao cho, những người kia nếu rảnh họ giúp, 
nếu họ bận thì không có người thực hiện các 
hoạt động CTXH” (PVS nhân viên CTXH 2).

Theo nhân viên CTXH, mạng lưới cộng tác 
viên CTXH ở các khoa là rất cần thiết.

“Các cộng tác viên là tai mắt của mình, 
nắm bắt được tình hình người bệnh báo 
lên mới có cách hỗ trợ họ” (PVS phụ trách 
CTXH 2).
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“Qua tiếp xúc với người bệnh, chúng tôi thấy 
họ có khó khăn thì báo với nhân viên CTXH 
để thực hiện hỗ trợ họ” (TLN cộng tác viên 
CTXH).

* Nguồn lực hỗ trợ hoạt động CTXH: 

Do chưa có quy định bố trí con người, chưa 
có hướng dẫn cụ thể triển khai các hoạt động 
CTXH trong bệnh viện nên nguồn lực hỗ trợ 
các hoạt động CTXH còn rất hạn chế , thiếu 
các phương tiện, trang thiết bị cho Tổ CTXH; 
nguồn kinh phí quá ít khiến các hoạt động 
CTXH gặp nhiều khó khăn. Hoạt động huy 
động nguồn lực để hỗ trợ CTXH ở TTYT 
huyện Đăk Tô còn rất hạn chế, chủ yếu mang 
tính tự phát và chỉ làm khi có trường hợp, nội 
dung cần huy động. Nguồn lực hỗ trợ cho các 
hoạt động CTXH từ ngân sách nhà nước chủ 
yếu hỗ trợ tiền ăn, đi lại cho người nghèo khi 
đến khám chữa bệnh. TTYT huyện chỉ bố trí 
khoản kinh phí nhỏ cho các hoạt động CTXH.

“Nhà nước chủ yếu hỗ trợ tiền ăn, đi lại cho 
người nghèo, chị xin mãi lãnh đạo mới đồng 
ý cho 5 triệu mỗi năm để làm các hoạt động 
CTXH” (PVS nhân viên CTXH 1).

Do không có vị trí việc làm cụ thể, nhân viên 
CTXH cũng phải dùng chung các trang thiết 
bị văn phòng với người khác, nên không chủ 
động được về thời gian khi thực hiện nhiệm 
vụ CTXH.

“Bộ máy vi tính kia Đảng ủy và vài người 
khác dùng chung, nhiều lúc em muốn làm 
việc nhưng phải chờ người khác không làm 
mới được” (PVS nhân viên CTXH 2).

* Công tác đào tạo nâng cao năng lực làm 
CTXH: 

Theo đánh giá của lãnh đạo TTYT huyện Đăk 
Tô, việc cho nhân viên CTXH đi đào tạo là 

cần thiết để triển khai các hoạt động CTXH. 
Có sự khác nhau giữa nhân viên CTXH cũ – 
người được đào tạo và nhân viên CTXH mới 
– người chưa được đào tạo.

“Trước có chị T. được đi học về làm việc rất 
tốt. Mới đây H. thay chị T., chưa được đào 
tạo, chưa có kinh nghiệm, kỹ năng làm với 
người bệnh rất khó hiểu” (PVS lãnh đạo).

Nhân viên CTXH cũng muốn tập huấn lại 
cho nhân viên y tế, nhưng do chưa có chương 
trình, tài liệu đào tạo, mặt khác kỹ năng cũng 
hạn chế nên chưa đạt hiệu quả.

“do không có tài liệu nên chủ yếu giới thiệu 
sơ để họ nắm được những khái niệm cơ bản 
về CTXH” (PVS người phụ trách CTXH 1).

BÀN LUẬN

Cơ sở pháp lý chưa đủ mạnh để phát triển 
nghề CTXH, các hướng dẫn triển khai 
hoạt động CTXH trong bệnh viện chưa cụ 
thể, rõ ràng

Từ sau Đề án 32, hoạt động CTXH trong 
bệnh viện chỉ thay đổi ở các bệnh viện tuyến 
Trung ương và một số bệnh viện tuyến tỉnh. 
Thông tư số 43/2015/TT-BYT ra đời là bước 
ngoặt lớn đối với việc triển khai các hoạt 
động CTXH trong bệnh viện với các quy định 
về bắt buộc các bệnh viện phải có Phòng/Tổ 
CTXH, thành lập mạng lưới cộng tác viên 
CTXH trong bệnh viện cũng như quy định 
các nhiệm vụ cụ thể về triển khai các hoạt 
động CTXH trong bệnh viện, các hoạt động 
CTXH mới được quan tâm, đầu tư và thúc 
đẩy phát triển mạnh mẽ (4 - 6).

Thông tư liên tịch số 30/2015/TTLT-
BLĐTBXH-BNV của Liên Bộ Lao động – 
Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ quy 
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định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp viên chức chuyên ngành CTXH là văn 
bản quan trọng trong việc bố trí người làm 
CTXH trong hệ thống ngạch viên chức (7), 
nhưng hướng dẫn cụ thể về bổ sung biên chế 
cho các bệnh viện lại chưa có, do đó các bệnh 
viện không được tăng thêm biên chế cho vị trí 
nhân viên CTXH, chủ yếu vẫn điều động từ 
nhân viên y tế ở các vị trí khác để làm CTXH.

Quyết định số 2514/QĐ-BYT của Bộ Y tế 
cũng nêu rõ mục tiêu đến năm 2020 sẽ sửa 
đổi và ban hành một số các văn bản hướng 
dẫn cụ thể, chi tiết triển khai các hoạt động 
CTXH trong bệnh viện (6). Tuy nhiên đến 
nay, ngoài Thông tư số 43/2015/TT-BYT, Bộ 
Y tế vẫn chưa có văn bản pháp quy hay bản 
dự thảo về các văn bản để hoàn thiện hành 
lang pháp lý nhằm duy trì và phát triển nghề 
CTXH trong ngành Y tế, nghiên cứu của Lê 
Minh Hiển và Đoàn Thị Thùy Loan đều chỉ 
ra rằng nội dung các văn bản hướng dẫn thực 
hiện CTXH trong bệnh viện chưa sâu, chưa 
cụ thể, khi triển khai các nội dung vẫn còn 
gặp nhiều lúng túng, các bệnh viện vẫn vừa 
học vừa làm, chưa mang tính chuyên nghiệp 
cao (8 - 10).

Thiếu biên chế nhân viên CTXH và nguồn 
lực cho hoạt động CTXH khiến các dịch vụ 
CTXH không được cung cấp liên tục

Ở TTYT huyện Đăk Tô có sự khác nhau giữa 
nhân viên CTXH mới và nhân viên CTXH cũ. 
Nhân viên CTXH cũ có kinh nghiệm, có khả 
năng giao tiếp, có mong muốn được giúp đỡ 
mọi người với lòng nhiệt tình và khả năng xử 
lý những vấn đề vướng mắc trong các mối 
quan hệ giữa nhân viên y tế với lãnh đạo đơn 
vị hay giữa nhân viên y tế với người bệnh, 
do đó nhận được sự tín nhiệm, tin tưởng của 
nhân viên y tế và thực hiện thành công nhiều 

hoạt động CTXH như hỗ trợ người bệnh khi 
đến khám chữa bệnh, kết nối những trường 
hợp người bệnh có hoàn cảnh khó khăn về 
kinh tế với các nhà hảo tâm, là cầu nối tháo 
gỡ xung đột của nhân viên với lãnh đạo bệnh 
viện. Theo Hiệp hội nhân viên CTXH thế 
giới, một trong những phẩm chất của người 
làm CTXH trong một đơn vị là tinh thần làm 
việc nhóm (11). Mặc dù Tổ CTXH tại TTYT 
huyện Đăk Tô có 3 người nhưng các hoạt động 
CTXH chỉ có nhân viên được giao nhiệm vụ 
CTXH thực hiện, sự tham gia của các thành 
viên khác của Tổ CTXH và các cộng tác viên 
CTXH tại các khoa, phòng rất hạn chế. Khi 
nhân viên CTXH làm việc khác thì các dịch 
vụ CTXH cung cấp bị gián đoạn. 

Bên cạnh đó, ở TTYT huyện thiếu kinh phí và 
phương tiện để thực hiện hoạt động CTXH, 
khác với bệnh viện tuyến trung ương và tuyến 
tỉnh với quy mô và nguồn lực lớn dễ tạo nguồn 
lực cho các hoạt động CTXH. Xem xét ở các 
khoản mục chi cho hoạt động CTXH ở các bệnh 
viện tuyến Trung ương, tuyến tỉnh, các khoản 
chi cho hỗ trợ chi phí điều trị cho người bệnh, 
hỗ trợ các trang thiết bị, phương tiện, nấu các 
suất ăn từ thiện cho người bệnh hoặc tổ chức 
khám từ thiện tại cộng đồng chiếm tỷ lệ lớn (10, 
12, 13). Nguồn kinh phí chủ yếu được huy động 
từ các nhà hảo tâm. Ở huyện Đăk Tô cũng có 
một số nhà hảo tâm nhưng họ cũng không có 
nhiều nguồn lực để hỗ trợ, khi có họ mới hỗ trợ 
theo đợt mà không liên tục. Việc thiếu những 
trang thiết bị, phương tiện hỗ trợ thực hiện các 
hoạt động CTXH có ảnh hưởng đến hiệu quả, 
chất lượng các hoạt động CTXH (14).

Thiếu chương trình đào tạo về CTXH phù 
hợp với các đối tượng trong bệnh viện

Cho đến nay, Bộ Y tế chưa ban hành chương 
trình và tài liệu đào tạo cho người làm CTXH 
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trong bệnh viện theo lộ trình tại Đề án “Phát 
triển nghề CTXH trong ngành Y tế giai đoạn 
2011-2020”. Các khóa đào tạo về CTXH chủ 
yếu từ các Trường Đại học khối xã hội, cung 
cấp kiến thức, nghiệp vụ chung cho nhân viên 
CTXH, chưa chuyên sâu hướng dẫn triển khai 
các hoạt động đặc thù, cụ thể. Vì thế ở TTYT 
huyện Đăk Tô, hoạt động CTXH chỉ triển 
khai rất cơ bản, nhân viên CTXH không thực 
hiện được các hoạt động chuyên môn sâu, 
nghiệp vụ về CTXH như hoạt động hỗ trợ về 
tâm lý, xã hội cho người bệnh và nhân viên 
y tế, thực hiện các can thiệp CTXH cho cá 
nhân, nhóm (6, 15).

Trình độ nhân viên CTXH ở TTYT huyện 
Đăk Tô rất hạn chế. Cả 2 nhân viên CTXH 
đều có trình độ trung cấp, không được đào tạo 
nghiệp vụ CTXH, họ thực hiện các hoạt động 
CTXH bằng kinh nghiệm, sự hiểu biết của 
mình. Khác với ở các bệnh viện tuyến Trung 
ương có nhiều thuận lợi trong đào tạo CTXH 
cho các đối tượng, họ có người được đào tạo 
chuyên sâu, trình độ cao, tự biên soạn chương 
trình, tài liệu để tổ chức các khóa đào tạo 
đa dạng về nội dung phù hợp cho nhiều đối 
tượng (10, 12, 13). Những khó khăn tương tự 
gặp ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, Tổ 
CTXH gồm những người chỉ được tập huấn 
qua khóa ngắn hạn, nền tảng là nhân viên y 
tế nên không có nhiều hoạt động đào tạo về 
CTXH cho nhân viên y tế, mặt khác họ cũng 
thiếu các kỹ năng cần thiết để thực hiện các 
khóa đào tạo (6, 10).

Một khía cạnh khác là khả năng tiếp cận với 
các cơ sở đào tạo của các TTYT huyện ở vùng 
khó khăn như tỉnh Kon Tum rất hạn chế về 
khoảng cách di chuyển, việc cử một người đi 
đào tạo về CTXH trong khoảng thời gian dài 
tại các cơ sở có đào tạo CTXH ở TP. Hồ Chí 
Minh hoặc Hà Nội cũng mất một khoản chi 

phí không nhỏ so với số ngân sách hạn hẹp 
của đơn vị. Trong khi tại một bệnh viện, có 
quá nhiều vấn đề cần ưu tiên hơn so với hoạt 
động CTXH (16). 

Hạn chế nghiên cứu

Nghiên cứu có hạn chế là thông tin thu được 
nhanh bão hòa, do ở TTYT huyện, quy mô 
nhỏ, các hoạt động CTXH triển khai chưa 
được nhiều so với quy định tại Thông tư số 
43/2015/TT-BYT nên thông tin về các hoạt 
động còn nghèo nàn, không có nhiều nội 
dung để khai thác sâu ở khía cạnh tích cực 
cũng như tiêu cực.

KẾT LUẬN

Kết quả nghiên cứu cho thấy một số yếu tố 
ảnh hưởng đến hoạt động CTXH tại TTYT 
huyện Đăk Tô là văn bản pháp quy và cơ sở 
pháp lý chưa thực sự tạo thuận lợi để thực 
hiện hoạt động nghề nghiệp CTXH trong 
bệnh viện, chưa có hướng dẫn bố trí chuyên 
trách CTXH nên các bệnh viện không có biên 
chế cho người làm CTXH, khiến các dịch vụ 
CTXH còn thiếu hoặc không được cung cấp 
liên tục. Thiếu các văn bản hướng dẫn triển 
khai hoạt động cụ thể nên thiếu nguồn lực hỗ 
trợ hoạt động CTXH và tổ chức, thực hiện 
hoạt động CTXH còn lúng túng, chưa hiệu 
quả. Chưa có chương trình, tài liệu đào tạo 
cho các đối tượng trong bệnh viện về CTXH 
nên nhân viên CTXH và nhân viên y tế thiếu 
các kiến thức cơ bản về CTXH. 

KHUYẾN NGHỊ

Bộ Y tế cần sớm hoàn thiện hành lang pháp 
lý, hướng dẫn về định biên và cơ cấu các 
chức danh chuyên môn CTXH trong các 
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bệnh viện. Xây dựng chuẩn năng lực người 
làm CTXH tại các cơ sở y tế để làm cơ sở 
xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức đào 
tạo nghiệp vụ CTXH cho các đối tượng khác 
nhau trong bệnh viện. 

TTYT tuyến huyện cần phân công chuyên 
trách CTXH, chỉ đạo các bộ phận phối 
hợp triển khai các hoạt động CTXH và có 
phương án huy động nguồn kinh phí từ các 
tổ chức, nhà hảo tâm để phát triển và duy trì 
các dịch vụ CTXH trong bệnh viện được liên 
tục, phát triển các dịch vụ CTXH theo hướng 
chuyên sâu.

Lời cảm ơn: Nhóm tác giả xin cảm ơn Trung 
tâm Y tế huyện Đăk Tô đã tạo điều kiện, hỗ 
trợ thực hiện nghiên cứu. Cám ơn các thầy, cô 
Trường Đại học Y tế công cộng đã hướng dẫn, 
giúp đỡ trong quá trình thực hiện nghiên cứu.
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Some influencing factors of social work activities at Dak To District 
Health Center, Kon Tum province in 2019

Hoang Long Quan1*, Pham Tien Nam2, Dao Duy Khanh1

¹ Kon Tum province Department of Health
2 Hanoi University of Public Health

Objectives: To understand some influencing factors of social work activities at the Dak To 
District Health Center in 2019. Methods: Descriptive study, applying qualitative research 
method. Main findings: There were legal documents defining the development strategy of 
social work but the specific instructions for implementation was still missing. There were also 
lack of guidelines for staffing and capacity standards for social workers in hospital. Especially 
in small-scale hospitals, limited of human resource prevented social assistance services from 
being provided continually. In-depth training for basic knowledge about social work for 
health workers was limited because lack of documents guiding the implementation of specific 
activities and no training programs, materials in the hospital on social work. Social work 
services have not been provided in hospitals. Conclusions: For the Ministry of Health, it is 
necessary to complete the legal guidances on staff and structure of professional titles for social 
work in hospitals; development competency standards for social workers at health facilities and 
programs and training materials on social work for different subjects in the hospital. For district 
health centers, it is necessary to assign specialized staff of social work; organizing intensive 
training on social work for social workers; deployment basic knowledge and skills training on 
social work to coordinate the implementation of activities.

Keywords: Hospital social work, social work policy, social work resource, social work training.
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Lê Văn Công

ĐẶT VẤN ĐỀ

Người lao động nhập cư đóng một vai trò quan 
trọng trong sự thay đổi cơ cấu dân số và phân 
bố dân cư giữa các tỉnh thành tại Việt Nam (1). 
Lịch sử cho thấy, LĐNC đã đóng góp vào việc 
phát triển năng lực của người dân bản địa, góp 
phần to lớn vào sự tăng trưởng kinh tế xã hội 
của đất nước. Tuy nhiên, khi di cư đến một nơi 
mới để sống và lao động, LĐNC gặp phải rất 
nhiều khó khăn như nơi ở, nơi học hành cho 
con, nhu cầu về đời sống tinh thần, bị sốc về 

văn hóa và bị phân biệt đối xử bởi người dân 
bản địa. Những điều này xảy ra khá phổ biến 
đối với LĐNC giữa các vùng nông thôn do họ 
thiếu kỹ năng, kiến thức và khả năng tài chính 
(2). Wheeler và Le, cho thấy nhóm LĐNC tự do 
không có giấy tờ (không hợp pháp về tạm trú) 
thường bị loại trừ và không được tham gia vào 
đời sống chính trị, kinh tế - xã hội. Kết quả là 
họ dễ bị bóc lột và phân biệt đối xử, đặc biệt là 
không thể thể tiếp cận được các chính sách an 
sinh xã hội, hệ thống chăm sóc sức khỏe - y tế tại 
địa phương (3). Nhận thấy các vấn đề khó khăn 

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Nghiên cứu này nhằm mô tả các khó khăn mà lao động nhập cư (LĐNC) trong việc tiếp cận 
các dịch vụ y tế; và phân tích vai trò của nhân viên công tác xã hội (CTXH) trong việc hỗ trợ lao động 
nhập cư tiếp cận dịch vụ y tế tại làng Eahdil, tỉnh Đắk-Lắk.

Phương pháp nghiên cứu: Thông qua phỏng vấn bán cấu trúc 30 LĐNC, thảo luận nhóm hai phiên 
cùng các đại diện LĐNC đến từ Núi phía Bắc, Đồng bằng Sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và 
Đồng bằng sông Cửu Long. Nghiên cứu thực hiện tại làng Eahdil, tỉnh Đắk-Lắk từ tháng 1 - 4 năm 2015.

Kết quả: Nghiên cứu đã mô tả bốn nhóm yếu tố: Kinh tế-xã hội, điều kiện chính trị - xã hội, văn hóa - 
xã hội và môi trường - khí hậu khắc nghiệt là rào cản khiến LĐNC gặp khó khăn trong việc tiếp cận các 
dịch vụ y tế. Ngoài ra, nghiên cứu đã phân tích vai trò nhân viên CTXH trong việc hỗ trợ LĐNC thông 
qua các hoạt động sau: vai trò truyền thông-nâng cao nhận thức, tham vấn tâm lý, và kết nối nguồn lực. 

Kết luận: Hiểu được các yếu tố cản trở LĐNC tiếp cận dịch vụ y tế và sự cần thiết của nhân viên CTXH 
trong lỉnh vực sức khỏe y tế trong cộng đồng. Khuyến nghị cơ quan quản lý nhà nước cần tạo điều kiện 
thuận lợi cho LĐNC đăng ký tạm trú, các chương trình, chính sách việc làm, để họ để dàng tiếp cận các 
dịch vụ y tế tại địa phương cho LĐNC. Tại xã (phường) cần thiết có nhân viên CTXH chuyên nghiệp để 
hỗ trợ trực tiếp nhóm LĐNC.

Từ khóa: vai trò nhân viên công tác xã hội, khó khăn của lao động nhập cư, dịch vụ y tế.

Một số khó khăn và vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc hỗ 
trợ lao động nhập cư tiếp cận dịch vụ y tế tại làng Eahdil, tỉnh Đắk-Lăk
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của LĐNC tại làng Eahdil, vào năm 1994 nhân 
viên y tế cộng đồng phối hợp cùng nhân viên 
hỗ trợ cộng đồng (nhân viên công tác xã hội) tại 
địa phương đã khởi xướng quan hệ hợp tác để 
xây dựng năng lực cho cộng đồng (Partnership 
in Capacity Building - PCB). Nhằm tạo cơ hội 
cho LĐNC hội nhập thích nghi trong cộng đồng 
mới, và nhất là tiếp cận các dịch vụ y tế tại địa 
phương để vượt qua khó khăn trong cuộc sống. 
Trong thực tế theo các kinh nghiệm của quốc 
tế, trong lĩnh vực di dân của lao động có trình 
độ thấp, cũng như các tài liệu di dân trong nước 
tại Viêt Nam cho thấy LĐNC nghèo không 
thể tự mình vượt quả được các khó khăn khi 
chuyển tới nơi ở mới để sinh sống và tìm việc. 
Do vậy, LĐNC rất cần sự hỗ trợ của các nhân 
viên CTXH, về các mặt như: truyền thông về 
các thông tin chính sách cho LĐNC, do LĐNC 
thiếu thông tin khi đến nơi ở mới, tham vấn 
và các hỗ trợ vật chất cũng như tinh thần, do 
LĐNC thiếu thốn về các điều kinh tế và không 
có chỗ đứng tại cộng đồng mới. 

Từ những thách thức mà LĐNC phải đối mặt 
khi di chuyển đến nơi ở mới, với mục đích hỗ 
trợ người LĐNC tiếp cận các dịch vụ y tế và 
chăm sóc sức khỏe tại làng Eahdil, tỉnh Đắk-
Lắk. Hướng đến phát triển xã hội một cách 
công bằng, văn minh. Nghiên cứu này tập trung 
làm rõ hai mục tiêu: Mô tả một số khó khăn mà 
LĐNC gặp phải trong việc tiếp cận các dịch vụ 
y tế tại làng Eahdil, tỉnh Đắk lắk; Phân tích vai 
trò nhân viên CTXH trong việc hỗ trợ LĐNC 
tiếp cận dịch vụ y tế để cải thiện đời sống. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU 

Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt 
ngang, sử dụng phương pháp nghiên cứu định 
tính để đạt được mục tiêu nghiên cứu.

Địa điểm và thời gian thực hiện nghiên 
cứu: từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2015 tại làng 
Eahdil, tỉnh Đăk-Lăk, Việt Nam.

Đối tượng nghiên cứu:

Phỏng vấn sâu: 30 trường hợp LĐNC dựa 
trên hồ sơ của làng Eahdil vào năm 2014, 
toàn bộ ngôi làng có 167 gia đình LĐNC. 
Tác giả đã chọn ngẫu nhiên 30 gia đình mỗi 
gia đình chọn 1 người (bố hoặc mẹ) trả lời 
phỏng vấn bán cấu trúc. Người LĐNC được 
chọn phỏng vấn dựa theo nơi xuất xứ của 
họ: Núi phía Bắc, Sông Hồng, Bắc Trung 
Bộ, Nam Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu 
Long (5 nhóm, mỗi nhóm 3 nam và 3 nữ) để 
phỏng vấn bán cấu trúc. Thảo luận nhóm tập 
trung (FGD): Hai phiên thảo luận nhóm mổi 
phiên 5 LĐNC là các nhóm trưởng và đại 
diện nhóm LĐNC dựa theo nơi xuất xứ của 
họ. Tất cả các đối tượng chọn cho phỏng vấn 
bán cấu trúc và thảo luận nhóm phải thỏa 
điều kiện sau: họ phải là người nhập cư từ 
các tỉnh khác vào tỉnh Đắk-Lắk, và có thời 
gian sống tại làng 20 năm tính đến thời điểm 
nghiên cứu và có tham gia vào chương trình 
hệ hợp tác để xây dựng năng lực cho cộng 
đồng (Partnership in Capacity Building - 
PCB) khởi xướng và năm 1994.

Phương pháp thu thập dữ liệu

Nghiên cứu này đã sử dụng 1-Phỏng vấn bán 
cấu trúc, 2-Thảo luận nhóm tập trung (FGD), 
và 3-Xem xét tài liệu và hồ sơ. Các dữ liệu 
định tính là các câu trả lời và các câu chuyện 
kể từ phỏng vấn và tại các phiên thảo luận 
FGD có đính kèm các câu hỏi để làm rõ hai 
mục tiêu; khó khăn làm rào cản LĐNC tiếp 
cận các dịch vụ y tế tại làng Eahdil, và chỉ ra 
vai trò của nhân viên CTXH trong việc hỗ trợ 
LĐNC tiếp cận các dịch vụ y tế. Các dữ liệu 
đã được tác giả thu băng ghi âm, ghi chú. Các 
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vấn đề trọng tâm được tác giả hệ thống hóa và 
sắp xếp dựa trên mục tiêu nghiên cứu đã đề 
ra và trình bày kết quả một cách có hệ thống, 
nhằm làm rõ vấn đề đã được đề cập trong mục 
tiêu nghiên cứu.

Nghiên cứu có các bước thu thập số liệu và xử 
lý dữ liệu như sau:

Các bước thu thập số liệu: 1/ Từ hồ sơ tại làng 
Eahdil chọn ngẫu nhiên 30 hộ gia đình phỏng 
vấn sâu, chọn 10 LĐNC là nhóm trưởng và 
đại diện nhóm LĐNC cho hai phiên thảo luận 
nhóm mổi phiên 5 LĐNC. 2/ Sau khi chọn đối 
tượng phỏng vấn, tác giả đến nơi cư trú của 
đối tượng để làm quen, trò chuyện và xin lịch 
hẹn để phỏng vấn. 3/ Tiến hành phỏng vấn, 
trong bước này tác giả chọn phương pháp ghi 
âm, và ghi chú nhanh tất cả các cuộc phỏng 
vấn bán cấu trúc và thảo luận nhóm có sự cho 
phép của đối tượng. Đối với thảo luận nhóm 
tác giả chia thành hai phiên mỗi phiên 5 đại 
diện cùng thảo luận.

Các bước xử lý dữ liệu: Dữ liệu thu thập từ 
phỏng vấn bán cấu trúc và thảo luận nhóm 
được xử lý theo các bước sau: 1/ Gỡ băng 
(nghe lần 1, nghe hiểu) nghe lại các dữ liệu 
sau các cuộc phỏng vấn bán cấu trúc và 
thảo luận nhóm. 2/ Nghe băng lần 2 kết hợp 
(hệ thống hóa dữ liệu), phân nhóm thông 
tin, kết hợp các ghi chú từ phỏng vấn để 
liệt kê dữ liệu theo chủ đề gắn với mục tiêu 
nghiên cứu. Sau đó thao tác hóa trên phần 
mềm Excel cho tất cả 30 cuộc phỏng vấn. 
3/ Rà soát dữ liệu phân tích tổng hợp, phân 
loại theo chủ đề, kết hợp thông tin thảo luận 
nhóm để viết báo cáo.

Đạo đức nghiên cứu: Các đối tượng tham 
gia nghiên cứu được giới thiệu về mục 
đích của nghiên cứu và tham gia nghiên 
cứu hoàn toàn tự nguyện. Các đối tượng có 

thể từ chối trả lời những câu hỏi họ không 
muốn trả lời hoặc dừng cuộc phỏng vấn bất 
cứ lúc nào.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Đặc điểm nhân khẩu học của LĐNC

Trong 40 LĐNC được phỏng vấn, có 18 nữ 
và 22 nam. Độ tuổi trung bình của nam 43,5 
tuổi và nữ 40,7 tuổi. Nghề nghiệp trước khi 
tới làng Eahdil, có 12 LĐNC xuất thân nông 
nghiệp (trồng lúa và hoa màu), 8 LĐNC nghề 
tự do, 5 LĐNC đánh bắt thủy sản (đi biển), 
2 LĐNC phụ hồ, 2 LĐNC có nghề mộc, và 1 
LĐNC có nghề may. Có 5 trên tổng 40 người 
LĐNC là dân tộc thiểu số (2 Tày, 1 Stiêng, 
1 Chăm, và 1 Thái). Điều kiện kinh tế của 
LĐNC trước khi tới làng tất cả 40 LĐNC 
đều cho hay đói khổ, phải chạy từng bữa ăn 
tại quê nhà nên mới rời bỏ quê hương. Điều 
kiện kinh tế hiện nay tất cả 40 LĐNC có việc 
làm ổn định, có việc làm tại nhà, thu nhập ổn 
định tại vườn cà phê riêng của họ, mỗi gia 
đình có ít nhất 1/2 hecta (5.000m2) cà phê và 
hồ tiêu. Họ có tiền tiết kiệm, điều kiện sống 
được cải thiện, đáng kể với các tiện nghi như 
tủ lạnh, điện thoại, internet, truyền hình, xe 
gắn máy vv….

Những khó khăn làm rào cản LĐNC trong 
việc tiếp cận các dịch vụ y tế 

Từ các phương pháp thu thập dữ liệu, phỏng 
vấn bán cấu trúc và thảo luận nhóm, kết quả cho 
thấy những khó khăn làm rào cản LĐNC trong 
việc tiếp cận các dịch vụ y tế tại địa phương.

 Nghiên cứu cho thấy tất cả 30 LĐNC được 
hỏi đều nhận định rằng yếu tố về kinh tế - 
xã hội và chính trị - xã hội khi mới đến làng 
Eahdil là rào cản làm cho họ không thể tiếp 
cận được các dịch vụ y tế tại địa phương. 
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Đối mặt với khó khăn về văn hóa - xã hội có 
20 LĐNC (9 nữ và 11 nam) được hỏi trả lời 
rằng các khó khăn về văn hóa - xã hội cản trở 
họ tiếp cận các dịch vụ y tế tại làng. Chia sẻ 
trong thảo luận nhóm, cho hay các phương 
tiện truyền thông, các thông tin y tế dự phòng 
chủ yếu là bằng tiếng Êđê, do người Eđê đảm 
nhiệm nên LĐNC không thể tiếp cận. Các 
chính sách y tế và chương trình y tế dự phòng 
miễn phí chỉ dành cho người địa phương, nên 
LĐNC không thể tiếp cận.

Bên cạch đó, do khác biệt ngôn ngữ, văn hóa 
đã hạn chế LĐNC tìm đến các nơi công cộng 
để có thông tin chính sách. Chia sẻ của nam 
LĐNC như sau: “Khi mới đến làng tôi bị sốc 
văn hoá, cảm giác cô lập không chỗ dựa về 
vật chất, tinh thần, không có nơi sinh hoạt 
văn hoá, tôn giáo, không người thân quen để 
chia sẽ khó khăn, thiếu thông tin và không 
tìm trường học cho, không có nơi liên lạc 
trong trường hợp cần sự giúp đỡ khẩn cấp”. 
Khó khăn về môi trường sống, có 18 LĐNC 
(13 nữ và 5 nam) cho rằng điều kiện địa lý và 
môi trường tự nhiên khắc nghiệt là nguyên 
nhân cản trở LĐNC tiếp cận các dịch vụ y tế 
tại địa phương. Thông tin thu thập từ phỏng 
vấn sâu cho thấy, cách trở về địa lý, việc 
phải đi chuyển tới trung tâm y tế rất xa, bên 
cạch bốn bên là rừng trậm thú dữ rình rập 
là nguyên nhân cản trở LĐNC tiếp cận dịch 
vụ y tế. Tâm sự của nam LĐNC đến từ đồng 
bằng sông cửu long như sau: “Từ làng đến 
trung tâm y tế gần nhất là 20km, mùa mưa 
chỉ có thể đi bộ, chuyển một người bệnh lên 
bệnh viện cần bốn thanh niên khỏe đi liên 
tục 6 giờ băng rừng lội suối thú dữ khắp 
nơi, khi đi người khỏe chưa hẳn là sống, nên 
chỉ có trường hợp quá cấp thiết thì mới đến 
bệnh viện.”

Vai trò của nhân viên công tác xã hội

Các nhận định về vai trò của nhân viên CTXH 
trong việc hỗ trợ LĐNC. Thông qua phỏng 
vấn có 24 trên 30 LĐNC nhận định rằng nhân 
viên CTXH là cầu nối kênh thông tin về chính 
sách và nâng cao nhận thức trong các lĩnh vực 
như: an toàn sức khỏe, phòng chống bệnh 
dịch, ý thức bảo vệ mội trường sống, thông 
tin chính sách vv… giúp LĐNC. Theo lời kể 
của nữ LĐNC liên quan đến vai trò nhân viên 
CTXH trong việc truyền thông nâng cao nhận 
như sau, “Tất cả thông tin trên loa tại làng 
dùng tiếng bảng địa, LĐNC không hiểu, nhờ 
có nhân viên CTXH nên mỗi khi có đoàn phát 
nhu yếu phẩm và vật dụng y tế thì chị dẫn các 
con nhỏ đến xin, thuốc và các vật phẩm y tế 
đó đã giúp gia đình tôi trụ lại, và có thể sống 
được nơi rừng thiêng, nước độc này”. Trùng 
với chia sẻ trong thảo luận nhóm các đại diện 
và lãnh đạo nhóm cho rằng các thông tin về 
chính sách và các chiến dịch vệ sinh dịch tể 
trong cộng đồng, cũng như các chương trình 
phát vécxin miễn phí (chăn màn, thuốc sốt 
rét, kháng viêm, nhiễm trùng vv…) thì được 
nhân viên CTXH báo, đồng thời hỗ trợ cùng 
LĐNC tới điểm cấp phát xin. Tại thảo luận 
nhóm các đại điện LĐNC nhận định nhân 
viên CTXH đã lồng ghép nâng cao nhân thức 
và năng lực cho LĐNC thông qua việc tổ chức 
các buổi chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm trong 
sản xuất sạch, hợp vệ sinh, bảo vệ (trong các 
lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt tại 
các hộ gia đình) với mục tiêu hướng chúng tôi 
(LĐNC) đến các mục tiêu vì sức khỏe cộng 
đồng, có thái độ và hành vi tích cực, phù hợp 
để xây dựng cộng đồng.

Nhân viên CTXH cũng trang bị cho LĐNC 
các hiểu biết và nhận thức về các vấn đề liên 
quan đến sức khỏe, y tế, vệ sinh an toàn thực 
phẩm, kết hợp với ý thức bảo vệ môi trường 
(đất, nguồn nước, vệ sinh chung nơi công cộng), 
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nhằm hạn chế tối đa các bệnh dịch và truyền 
nhiễm (sốt rét, sốt xuất huyết và các bệnh nhiễm 
trùng da). Chia sẻ nữ LĐNC “...việc nâng cao ý 
thức sức khỏe cộng đồng tại làng là các chương 
trình làm vệ sinh, làm sạch nơi ở, chấm dứt tình 
trạng làm ô nhiễm nước, xóa điểm nước tù đọng 
và bãi rác thải để bảo đảm sức khỏe cá nhân, 
gia đình và cộng đồng vv…”. 

Bên cạch đó, 23 LĐNC nhận định nhân viên 
CTXH có vai trò hỗ trợ tâm lý cho LĐNC. 
Việc hỗ trợ tâm lý thể hiện qua việc nhân viên 
CTXH: tìm hiểu, lắng nghe các khó khăn, 
động viên, đồng hành cùng LĐNC vượt khó 
khăn. Trong thảo luận nhóm cho thấy trong 
giai đoạn đầu, nhân viên CTXH chủ động 
gặp gỡ người LĐNC, lắng nghe và chia sẻ 
các khó khăn của họ, biết được các nhu cầu 
người LĐNC. Phỏng vấn sâu cho thấy nhân 
viên CTXH giúp LĐNC vượt qua các sốc 
văn hoá, cảm giác cô lập và nhân viên CTXH 
chỗ dựa tinh thần của LĐNC tại làng Eahdil. 
Chia sẻ của nam LĐNC “...nơi ở mới không 
người thân, cảm giác xa lạ với môi trường 
sống, sinh hoạt của cộng đồng, không hiểu 
ngôn ngữ, tập tục địa phương, khi ốm đau, 
đói khát, tôi trải lòng với cảm giác lạc lõng, 
bị tách biệt, không có người thân, nhưng khi 
có sự đồng hành và động viên của anh chị 
CTXH tôi cố vượt qua và lấy lại thăng bằng 
trong cuộc sống”. Sự hỗ trợ và đồng hành của 
nhân viên CTXH theo lời kể của nam LĐNC 
“Chúng tôi không thể tìm được việc làm nhân 
viên CTXH hỗ trợ tìm việc tạm thời, …nghèo 
đói và không đủ tài chính chi trả cho các dịch 
vụ y tế, gia đình có người ốm chỉ nằm nhà thì 
nhân viên CTXH vận động đi khám bệnh, xin 
thuốc trạm xá, hay tìm các nhà hảo tâm hỗ trợ 
thuốc men và chi phí điều trị.”

Không chỉ hỗ trợ về tinh thần và vật chất, nhân 
viên CTXH đồng hành cùng LĐNC đã giúp 

LĐNC hội nhập vượt qua khó khăn chính trị 
- xã hội. Thông tin theo lời kể của nữ LĐNC 
cho thấy “Chúng tôi là LĐNC không thể tiếp 
cận dịch vụ y tế miễn phí, hay hỗ trợ thuốc 
khi ốm đau như người dân bản xứ không vì 
không có giấy tờ hợp pháp, biết được các khó 
khăn trên nhân viên CTXH tập trung chúng 
tôi, hướng dẫn đào tạo nghề, khi thành thục 
nghề chúng tôi được giới thiệu làm việc tại 
trang trại, có hợp đồng lao động, có người 
bảo lãnh tất cả chúng tôi được đăng ký tạm 
trú dài hạn và tiếp cận được dịch vụ y tế và 
chương trình hỗ trợ khác tại làng”. 

Trong đó nhận định vai trò kết nối nguồn 
lực của nhân viên CTXH, 28/30 LĐNC cho 
rằng nhân viên CTXH là cầu nối liên kết các 
nguồn lực giúp LĐNC hội nhập và tiếp cận 
các dịch vụ y tế. Theo chia sẻ của nữ LĐNC 
“Nhân viên CTXH tìm đến nơi sống của các 
gia đình nhập cư có trẻ em và người bị ốm 
để hỗ trợ thuốc (sốt rét, cảm, và kháng sinh), 
chăn màn. Khi chúng tôi cảm ơn thì nhân viên 
CTXH nói hãy cảm ơn những người cho các 
vật phẩm này, bằng việc vươn lên và vượt qua 
khó khăn, chúng tôi (nhân viên CTXH) chỉ 
là cầu nối vv…”. Chia sẻ khác về vai trò kết 
nối nguồn lực của nhân viên CTXH “…nhân 
viên CTXH nhờ người có chuyên môn hướng 
nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, cạo mủ 
cao su và chăm sóc cây cà phê. Khi có tay 
nghề, chúng tôi được nhân viên CTXH giới 
thiệu ký hợp đồng làm việc tại các nông trại, 
từ hợp đồng lao động này gia đình tôi có cơ 
hội tạm trú hợp pháp tại địa phương, khi có 
quyền tạm trú hợp pháp, và có thể tiếp cận 
các dịch vụ y tế và bảo hiểm y tế miễn phí tại 
địa phương”. Tâm sự về kết nối nguồn lực 
của cộng đồng theo chia sẻ của nam LĐNC 
như sau: “Các gia đình không thể tự đào 
giếng nước với độ sâu 20 mét do thiếu nguồn 
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lực, nhân viên CTXH hướng LĐNC chúng tôi 
tính tới việc hợp tác và sắp xếp nhân công, 
cũng như học hỏi kỹ thuật đào giếng, họ luân 
phiên giữa các gia đình cùng nhau đào giếng 
nước để có nước sạch dùng trong sinh hoạt 
và trồng cấy.”

BÀN LUẬN

Bốn nhóm khó khăn chính là rào cản LĐNC 
tiếp cận các dịch vụ y tế, thì khó khăn về kinh 
tế - xã hội, và chính trị - xã hội là khó khăn 
then chốt cản trở LĐNC tiếp cận các dịch vụ 
y tế. Dưới góc độ kinh tế - xã hội, thiếu thốn 
tài chính, thất nghiệp, không có đất canh tác, 
thiếu thốn và đói khổ nên khi ốm đau LĐNC 
không thể tìm đến các dịch vụ y tế tại địa 
phương. Nghiên cứu của Dang, Nguyen và Le 
Van Thanh cho thấy LĐNC khi đối mặt với 
khó khăn về kinh tế, chính trị - xã hội LĐNC 
không có bảo hiểm y tế, không được sự hỗ trợ 
tài chính và không thể tiếp các dịch vụ y tế tại 
địa phương (2, 4, 5). Tại làng Eahdil LĐNC 
bị loại ra khỏi đời sống chính trị - xã hội do 
không thể đăng ký tạm trú. Do không có giấy 
tờ cư trú hợp pháp nên không có quyền chính 
trị - xã hội, dẫn đến LĐNC không thể tiếp cận 
các dịch vụ y tế tại làng Eahdil. Trong nghiên 
cứu của Lê Bạch Dương và cộng sự cho thấy 
LĐNC khi di chuyển đến nơi mới thường 
thiếu những giấy tờ hợp pháp, điển hình là 
giấy chứng nhận vắng tạm trú (cư trú bất hợp 
pháp). Điều này khiến cho LĐNC khó có thể 
tiếp cận với các dịch vụ giáo dục, y tế, tình 
trạng thất nghiệp buộc LĐNC phải hợp đồng 
với mức lương thấp (6). 

Ngoài ra yếu tố văn hóa - xã hội cũng là khó 
khăn không nhỏ đối với LĐNC. Do LĐNC 
hoàn toàn xa lạ với môi trường, với nét sinh 
hoạt, ngôn ngữ, phong tục tập quán của người 

dân tộc Êđê, điều này khiến họ trải qua cảm 
giác lạc lõng, bị tách biệt. Mặt khác, việc 
thiếu thông tin, không tiếp cận được cơ quan 
chức năng khi cần được giúp đỡ, không có 
trường học cho con cái hay dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe khi đau bệnh. Các nghiên cứu của 
Dang, N.A. và Anh, Dang Nguyen, đã cảnh 
báo yếu tố văn hóa cũng là vấn đề khó khăn 
phổ biến mà LĐNC gặp phải, thành kiến văn 
hóa và sự phân biệt đối xử giữa người bản 
địa và người nhập cư, nhiều gia đình nhập 
cư buộc phải di chuyển ra khỏi nơi họ đã 
định cư vì mâu thuẫn với dân bản địa, do 
thiếu hiểu biết về các tập tục văn hóa tại các 
vùng núi tây nguyên (2, 7). Bên cạch đó môi 
trường sống làng khắc nghiệt khiến LĐNC 
luôn trong tình trạng bị đe dọa bởi bệnh sốt 
rét, sốt xuất huyết, nhiễm trùng da vv... Do 
không nhà, không nước sạch, không điện, 
không nhà vệ sinh, thiếu vật dụng tối thiểu 
để giữ ấm, mùa đông lạnh giá, lo sợ bị tấn 
công bởi động vật hoang dã. Vì phải vật lộn 
với thiên nhiên để thích nghi nên việc tìm 
kiếm thông tin, dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
không phải là ưu tiên hàng đầu. UNFPA 
Vietnam và Le Bach Duong cho hay LĐNC 
phải đối với môi trường tại Đắk-Lắk, đặc 
thù về địa lý, khí hậu khắc nghiệt mà LĐNC 
phải đối mặt khi tới Đắk Lắk, bệnh sốt rét 
và yếu tố địa lý với mối nguy hiểm tiềm ẩn 
không thể đoán trước, sự rình rập của các 
loại thú hoang trong khi điều kiện nhà ở tạm 
bợ không an toàn, điều kiện sống thiếu thốn 
về điện, nước, nhà vệ sinh là các khó khăn 
cho LĐNC khi đến đây (6, 8).

Vai trò của nhân viên CTXH trong việc hỗ 
trợ LĐNC 

Như vậy nghiên cứu đã chỉ ra cho chúng ta 
thấy LĐNC từ chỗ bị loại trừ ra khỏi đời 
sống kinh tế, văn hóa, chính trị và xã hội 
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khi mới tới làng Eahdil. Thông qua sự hỗ 
trợ, can thiệp kịp thời của nhân viên CTXH 
đã giúp LĐNC hội nhập một cách toàn diện 
tại địa phương. Nghiên cứu cho thấy, nhân 
viên CTXH đồng cảm, và đồng hành với 
LĐNC. Họ đóng vai trò làm cầu nối, trong 
việc giúp LĐNC tiếp cận các dịch vụ y tế 
tại địa phương, thông qua việc: 1/ Thông 
tin chính sách của Đảng và Nhà Nước cho 
LĐNC. 2/ Hỗ trợ tâm lý, nâng cao năng lực 
và nhận thức cho LĐNC. 3/ Vai trò kết nối 
các nguồn lực, tìm kiếm sự hỗ trợ của các 
mạnh thường quân chung tay giúp LĐNC. 
Nhân viên CTXH không làm thay thân chủ 
(9), tham vấn, hỗ trợ tâm lý và nâng cao 
năng lực là vai trò trọng yếu của nhân viên 
CTHX (10).

Nghiên cứu này cho thấy nhân viên CTXH đã 
làm rất tốt vai trò kết nối nguồn lực. Do nhân 
viên CTXH đã trải nghiệm và từng là người 
nhập cư nên họ đồng cảm với LĐNC, họ có 
thời gian cư ngụ tại địa phương lâu, vốn xã 
hội rộng, bên cạch đó là sự nhiệt huyết, lòng 
yêu nghề đã giúp họ làm tốt vai trò này. Việc 
kết nối nguồn lực đã giúp LĐNC được học 
nghề, ký kết hợp đồng lao động, LĐNC hợp 
pháp cư trú tại địa phương. Từ đó họ có thể 
tiếp cận dịch vụ y tế theo luật định. Vai trò 
kết nối nguồn lực giúp nâng cao năng lực cho 
LĐNC, nó không chỉ giúp LĐNC có được kế 
sinh nhai (9, 11). Kết nối nguồn lực giúp nâng 
cao năng lực cho LĐNC tại làng Eahdil đã 
mở ra cho LĐNC cách cửa hội nhập toàn diện 
về kinh tế - chính trị - xã hội tại địa phương, 
mang lại cho LĐNC quyền về chính trị - xã 
hội, LĐNC ký được hợp đồng lao động, có 
hợp đồng thì LĐNC có thể đăng ký cư trú 
hợp pháp và quyền chính trị - xã hội tại làng 
Eahdil. Nâng cao nhận thức và kết nối nguồn 
lực của nhân viên CTXH, đã giúp LĐNC 

được bảo vệ, tiếp cân dịch vụ y tế, và hội nhập 
để phát triển (9, 12). Trong đó, vai trò hỗ trợ 
tâm lý của nhân viên CTXH là cần thiết và hết 
sức quan trọng, nhưng trong nghiên cứu cho 
thấy nhân viên CTXH chưa thật sự hiệu quả 
vai trò này, bởi lẽ họ chưa được đào tạo bài 
bản qua trường lớp về CTXH, chưa có kiến 
thức chuyên sâu về tâm lý và tham vấn hỗ 
trợ thân chủ. Nhân viên CTXH cần có chuyên 
môn giáo dục, y tế, tâm lý để đảm bảo an sinh 
cho thân chủ (13).

Mặt dù nghiên cứu đã góp phần chỉ ra các 
khó khăn của LĐNC và cho thấy được vai 
trò hết sức quan trọng của nhân viên CTXH, 
nhưng nghiên cứu vẫn tồn tại các hạn chế sau: 
Do nghiên cứu này thuần túy là nghiên cứu 
định tính, mẫu nghiên cứu nhỏ, một số người 
LĐNC không rõ tiếng và phạm vi nghiên cứu 
chỉ trong một làng. Bên cạch đó khi hỏi về 
thu nhập và điều kiện sống, thì LĐNC không 
trả lời cụ thể bao nhiêu, họ chỉ nói họ có gì. 
Việc này làm cho thống kê về điều kiện kinh 
tế hiện tại chỉ mang tính liệt kê.

KẾT LUẬN

Nghiên cứu cho thấy LĐNC phải đối diện với 
bốn nhóm khó khăn chính (kinh tế, chính trị 
- xã hội, văn hóa, môi trường) khi di chuyển 
đến Eahdil. Trong đó kinh tế, chính trị - xã hội 
là rào cản chính hạn chế cơ hội tiếp cận các 
dịch vụ y tế tại địa phương của LĐNC. Nhân 
viên CTXH đã hỗ trợ và giúp LĐNC hội nhập 
một cách toàn diện về kinh tế - văn hóa, chính 
trị, sớm thích nghi điều kiên tự nhiên tại địa 
phương. Bên cạch đó nghiên cứu này đã chỉ 
ra nhân viên CTXH đã làm tốt vai trò truyền 
thông thông tin chính sách - nâng cao nhận 
thức, và kết nối nguồn lực đã góp phần giúp 
LĐNC tiếp cận các dịch vụ tế. Trong đó vai 
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trò tham vấn tâm lý cho LĐNC thì nhân viên 
CTXH làm chưa thật tốt. 

Do vậy, tác giả có các kiến nghị sau: Cơ quan 
quản lý nhà nước cần phải nới lỏng tạo mọi 
điều kiện cho LĐNC đăng ký tạm trú, có 
chính sách lao động việc làm hỗ trợ LĐNC để 
họ có khả năng tài chính, bên cạch việc tiếp 
cận an sinh xã hội và các dịch vụ y tế của địa 
phương. Các chương trình đào tạo cần phải 
bổ sung và kết hợp kiến thức tâm lý và kỹ 
năng tham vấn cho nhân viên CTXH, để họ 
có thể hỗ trợ thân chủ hiệu quả hơn.
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The difficulties and the role of social workers in supporting migrant 
workers to access health services in Eahdil village, Dak Lak province

Le Van Cong1

1 University of Social Sciences and Humanities,
Vietnam National University Ho Chi Minh city

Objective: This study aims to describe the difficulties that revent migrant workers in accessing 
health services; and analyzing the role of social workers in supporting migrant workers at 
Eahdil village, Dak-Lak province. Methods: Through semi-structured interviews with 30 
migrant workers, two sessions of group discussions with migrant workers’ representatives from 
Northern Mountains, Red River, North Central, South Central and Mekong Delta, local records. 
The study was conducted in Eahdil village, Dak Lak province, from January to April 2015. 
Main findings: The study identified four factors; socio-economic, socio-political, socio-cultural 
and environmental conditions are barriers to migrant workers in access to health services; In 
addition, the research analyzed the role of social work in supporting migrant workers through 
the following activities: communication - awareness raising, psychological support, policy 
procedure support and resources linkage. Conclusions: Understand the difficulties that prevent 
migrant workers from accessing health services and the need for social workers in the field of 
public health. It is recommended that state agencies should lighten up the temporary residence 
registration system, and create employment programs, policies in favor migrant workers, so 
that they can easily access to local health services. In the commune (ward), professional social 
workers are needed.

Keywords: role of social workers, difficulties of migrant workers, health care services.
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Dương Thị Thu Hương

ĐẶT VẤN ĐỀ

Nghề công tác xã hội (CTXH) ở Việt Nam 
chính thức được công nhận từ năm 2010 sau 
khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết 
định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010. 
CTXH trong ngành Y tế cũng đã được hình 
thành ngay sau đó khi Bộ Y tế ban hành Đề 
án “Phát triển nghề công tác xã hội trong 
ngành Y tế giai đoạn 2011 – 2020” (1). Tuy 
nhiên, hình ảnh và vai trò của nhân viên 
CTXH trong bệnh viện còn hết sức mới mẻ, 
không phải mọi người trong xã hội nói chung 

cũng như bệnh nhân đều đã hiểu về vai trò 
của nhân viên CTXH trong bệnh viện và để 
thúc đẩy sự phát triển của nghề CTXH rất cần 
sự tham gia truyền thông hiệu quả, chuyên 
nghiệp, thể hiện ở việc đăng tải và đưa tin 
chính xác về hình ảnh và vai trò của nhân 
viên CTXH trong bệnh viện. Thực tế, truyền 
thông đại chúng (TTĐC) có chức năng cung 
cấp thông tin và góp phần tạo dựng nhận thức 
của xã hội về các vấn đề xã hội, đối tượng xã 
hội quan tâm, trong đó bao gồm cả vị trí, vai 
trò nghề nghiệp, hình ảnh nhân viên CTXH 
(2). Trong bối cảnh Việt Nam, nghề CTXH 

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm tìm hiểu hình ảnh và vai trò nhân viên công tác xã hội (CTXH) được truyền 
tải trên phương tiện truyền thông đại chúng, cụ thể nghiên cứu trường hợp đối với các bài viết thuộc chủ 
đề nghề CTXH đăng tải trên Tạp chí Lao động - Xã hội.

Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp phân tích nội dung định tính được áp dụng phân tích với 49 
bài viết thu thập được trong thời gian từ từ tháng 1/2018 đến tháng 11/2019.

Kết quả: Kết quả nghiên cứu cho thấy bước đầu tạp chí và các bài viết đã chú trọng truyền tải thông tin 
về hình ảnh và mô tả vai trò của nhân viên CTXH trong bệnh viện đến với công chúng thông qua thông 
điệp bằng hình ảnh và bằng mô tả, bước đầu giúp giới thiệu và định hình về một vị trí nghề nghiệp mới 
giúp công chúng nắm bắt thông tin. Tuy nhiên một số thông tin, và ảnh sử dụng minh họa còn chưa chính 
xác về chân dung và vai trò của nhân viên CTXH trong bệnh viện, đặc biệt còn sự nhầm lẫn với vai trò 
và hình ảnh của y bác sỹ, nhân viên y tế. Do vậy dễ dẫn đến sự hiểu nhầm, thiếu tin tưởng đối với vị trí 
nghề nghiệp mới còn đang trong quá trình khẳng định và tìm chỗ đứng.

Kết luận: Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần tư vấn nhằm hướng đến chính xác hoá các thông tin, thông 
điệp, từ đó truyền thông đầy đủ, chính xác, chân thực và hiệu quả về hình ảnh và vai trò của nhân viên 
CTXH trong môi trường bệnh viện.

Từ khoá: Truyền thông, Hình ảnh và vai trò của nhân viên công tác xã hội, bệnh viện, truyền thông 
đại chúng.

Đánh giá truyền thông về hình ảnh và vai trò nhân viên công tác xã hội 
trong bệnh viện trên truyền thông đại chúng tại Việt Nam

Dương Thị Thu Hương1*
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là nghề rất mới, những thông tin chính thống 
trong giai đoạn khởi đầu hình thành nhận thức 
của xã hội mà chủ yếu xuất phát từ TTĐC 
có vai trò rất quan trọng giúp công chúng 
định hình về hình ảnh và vai trò của nhân 
viên CTXH trong bệnh viện. Thông tin trên 
truyền thông có thể phản ánh khách quan, 
chân thực, nhưng cũng có thể là chưa đầy 
đủ, thậm chí có thể góp phần tạo dựng định 
kiến trong xã hội về nghề CTXH. Đây chính 
là lý do nghiên cứu lựa chọn phân tích hình 
ảnh và vai trò của nhân viên CTXH trong 
bệnh viện được đăng tải trên TTĐC nhằm 
góp phần có những khuyến nghị tăng cường 
hiệu quả trong quá trình truyền tải thông tin, 
nhằm giúp công chúng nhìn nhận đúng về 
chức danh nghề nghiệp mới, từ đó thúc đẩy 
tạo lập chỗ đứng của nhân viên CTXH trong 
môi trường bệnh viện. 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Phương pháp nghiên cứu và phân tích

Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân 
tích nội dung định tính (qualitative content 
analysis). Đây là một trong những phương 
pháp phổ biến sử dụng trong phân tích nội 
dung tài liệu: nếu phân tích nội dung định 
lượng hướng đến “đo đếm” tần suất xuất 
hiện các nội dung, chứng minh giả thuyết 
về mối quan hệ tương quan giữa các biến 
số về chủ đề và nội dung thì phân tích nội 
dung tài liệu định tính hướng đến giải thích 
ý nghĩa nội dung thể hiện trong tài liệu được 
đặt trong bối cảnh nhất định. Với phương 
pháp phân tích nội dung định tính, các thông 
điệp, nội dung, các lớp ý nghĩa được giải mã 
thông qua quá trình phân loại có hệ thống 
các mã hoá, quá trình giải mã thông tin theo 
các chủ đề hoặc khuôn mẫu nội dung (3). 

Phương pháp phân tích nội dung định tính là 
lựa chọn phù hợp với mục đích nghiên cứu 
hướng đến phân tích sâu hình ảnh và vai trò 
của nhân viên CTXH trong môi trường bệnh 
viện được truyền tải trên tạp chí “Lao động 
và xã hội”, trả lời cho các câu hỏi hình ảnh 
nhân viên CTXH trong bệnh viện được đăng 
tải “như thế nào?” và trong các bối cảnh 
truyền thông nào? 

Đối tượng nghiên cứu, thời gian nghiên cứu

Bài viết giới hạn tìm hiểu vai trò của truyền 
thông, đặc biệt là tạp chí chuyên ngành của 
bộ Lao động - Thương bình Xã hội trực tiếp 
tham gia vào truyền tải về hình ảnh và vai 
trò của nhân viên CTXH: Tạp chí Lao động 
và Xã hội. Mục đích nghiên cứu hướng tới 
phân tích hình ảnh và vai trò của nhân viên 
CTXH trong bệnh viện được mô tả và truyền 
tải trên các bài viết về chủ đề CTXH thuộc 
chuyên mục “Nghề Công tác xã hội”. Các 
bài viết được lựa chọn phân tích là những 
bài được đăng tải trong 2 năm (tháng 1/2018 
đến 31/11/2019) viết về chủ đề “Công tác xã 
hội trong bệnh viện”. Đây là tạp chí chuyên 
ngành trực tuyến, do vậy rất nhiều bài viết về 
lĩnh vực chuyên ngành này được các báo trực 
tuyến phổ biến khác đăng tải lại nhằm phổ 
biến thông tin đến với đông đảo công chúng 
trong xã hội hơn. Thông tin được thu thập và 
phân tích từ tháng 8/2019 đến tháng 12/2019.

Mẫu nghiên cứu và phương pháp chọn mẫu

Các bài viết được lựa chọn theo các bước: 

- Chuyên mục “Nghề công tác xã hội” của tạp 
chí “Lao động xã hội” bao gồm các bài viết 
chuyên về nghề CTXH. Lựa chọn lần lượt 
theo thời gian đăng tải các bài viết. 

- Tiêu chí lựa chọn: các bài viết trực tiếp nói 
về nghề, công việc, vai trò nhân viên CTXH 

Dương Thị Thu Hương 
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trong bệnh viện. Thể hiện qua: tiêu đề bài 
viết, nội dung tóm tắt ngắn gọn sau tiêu đề 
với các từ khoá “CTXH bệnh viện”, “Nhân 
viên CTXH trong bệnh viện”, “phòng CTXH 
bệnh viện”. Ngoài ra, các bài viết viết chung 
về nghề CTXH, có minh họa, mô tả về hình 
ảnh, nhân viên CTXH trong bệnh viện cũng 
được lựa chọn với tiêu chí: có từ khoá tương 
tự như trên, ngoài ra là hình ảnh sử dụng 
minh họa cho bài viết có chú thích liên quan 
đến nhân viên CTXH trong bệnh viện, nghề, 
vị trí, vai trò, việc làm, đóng góp của nhân 
viên CTXH trong bệnh viện. Các bài viết 
dừng lại ở tin ngắn dưới 200 chữ, không có 
hình ảnh minh họa sẽ loại bỏ không sử dụng 
phân tích. Kết quả tập hợp có 49 bài viết từ 
tháng 1/2018 đến 31/11/2019 được lựa chọn 
nghiên cứu.

- Phân tích dữ liệu: Các dữ liệu thu thập sử 
dụng cho nghiên cứu được phân tích với sự 
hỗ trợ của phần mềm Nvivo 8.0.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Những đóng góp của báo chí trong việc 
truyền tải và lan toả thông tin, thông điệp 
về hình ảnh và vai trò của nhân viên CTXH 
trong bệnh viện

Kết quả phân tích bước đầu cho thấy Tạp chí 
Lao động - Xã hội đã dành riêng một chuyên 
mục “Nghề công tác xã hội” để đăng tải 
thông tin cập nhật về vị trí nghề nghiệp mới 
được hình thành và thừa nhận, nó thể hiện sự 
tích cực, chủ động truyền thông về nghề và 
nhân viên CTXH đến với công chúng. Với 
các bài viết chuyên sâu hay các bài viết tổng 
quát đã truyền tải tương đối rõ ràng hình ảnh 
nhận diện bên ngoài, môi trường làm việc, 
vị trí, vai trò và mối quan hệ cụ thể của nhân 
viên CTXH với bệnh nhân trong môi trường 

bệnh viện, trên cơ sở đó công chúng không 
những biết đến một vị trí nghề nghiệp mới 
trong môi trường bệnh viện, đồng thời nắm 
được thông tin về vai trò, phạm vi và khả 
năng hỗ trợ của họ.

Các bài viết chủ yếu thuộc 4 nhóm nội dung:

Nhóm 1: Phát triển nghề, đào tạo, bồi dưỡng, 
hành lang pháp lý góp phần phát triển nghề 
CTXH nói chung

Nhóm 2: Hoạt động nghề CTXH tại các tỉnh, 
tại các trung tâm bảo trợ xã hội tại các tỉnh

Nhóm 3: CTXH trong bệnh viện, vai trò và vị 
trí nhân viên CTXH trong bệnh viện: các bài 
viết với tiêu đề và toàn bộ nội dung đề cập 
đến môi trường làm việc và hình ảnh, vai trò 
của nhân viên CTXH trong bệnh viện. 

Nhóm 4: CTXH trong lĩnh vực khác: sức khoẻ, 
trường học, biến đổi khí hậu, thiên tai vv.... 

Đối với các bài viết thuộc các chủ đề nhóm 
1, 2: mặc dù không dành cả bài hoặc tiêu 
đề không đề cập trực tiếp đến hình ảnh và 
vai trò của nhân viên CTXH trong bệnh 
viện, tuy nhiên có dành một phần nội dung 
nhắc đến chủ đề CTXH trong bệnh viện 
hay nhân viên CTXH làm việc trong môi 
trường đặc thù này. Ngoài ra, trong tổng số 
49 bài viết có 6 bài viết chuyên sâu về lĩnh 
vực CTXH trong bệnh viện và hình ảnh, 
vai trò của nhân viên CTXH trong môi 
trường bệnh viện (chiếm khoảng 12%). 
Như vậy có thể thấy nghề CTXH và nhân 
viên CTXH trong bệnh viện cũng đã nhận 
được sự chú ý quan tâm nhất định từ truyền 
thông và xã hội. 

Về thời gian đăng tải, các bài viết về nghề 
CTXH được cập nhật liên tục hàng tháng, 
trong đó tập trung với tần suất dày đặc hơn 
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vào tháng 3 là tháng kỷ niệm ngày CTXH. 
Với quá trình truyền thông liên tục về nghề 
CTXH và vai trò nhân viên CTXH nói chung 
và trong môi trường bệnh viện nói riêng trên 
tạp chí “Lao động và xã hội” và được đăng 
tải lại trên các báo và tạp chí trực tuyến khác 
đã phần nào giúp xã hội hiểu và định vị được 
vị trí, vai trò của nhân viên CTXH cũng 
như công việc của họ, đặc biệt là trong môi 
trường bệnh viện. Hơn thế nữa, trong một số 
bài viết đã có những đoạn mô tả chi tiết về 
vai trò của nhân viên CTXH trong mối quan 
hệ với bệnh nhân cũng như những đóng góp 
họ đem lại đối với người bệnh và xã hội nói 
chung. Ví dụ như:

“Tổ trưởng Tổ công tác xã hội, bệnh viện đa 
khoa tỉnh cho biết, chức năng nhiệm vụ hiện 
tại của Tổ là tập trung vào hướng dẫn, tư vấn 
và hỗ trợ cho người bệnh cũng như người nhà 
người bệnh trong quá trình đi khám và điều 
trị tại viện. Đối với các cán bộ y tế trong bệnh 
viện nếu có hoàn cảnh khó khăn hoặc tâm tư, 
nguyện vọng thì Tổ cũng tìm cách để chia sẻ, 
giúp đỡ những đồng nghiệp đó.” (Trích Công 
tác xã hội ở Bệnh viện đa khoa tỉnh X, đăng 
ngày 26/12/2018).

Ngoài ra bài viết cũng minh họa hình ảnh và 
thông tin chú thích bổ sung rõ hơn, chi tiết 
hơn công việc cụ thể mà nhân viên CTXH 
đảm nhiệm trong môi trường bệnh viện, một 
số ví dụ:

- Nhân viên tổ CTXH hỏi thăm, nắm bắt 
thông tin của bệnh nhân có hoàn cảnh khó 
khăn (Chú thích hình ảnh bài viết “Công tác 
xã hội ở Bệnh viện đa khoa tỉnh X”, Tạp chí 
Lao động - Xã hội, ngày 26/12/2018)

- Nhân viên CTXH của bệnh viện truyền 
thông, giáo dục sức khoẻ cho người bệnh 
(Chú thích hình ảnh bài viết “Công tác xã 

hội ở Bệnh viện đa khoa tỉnh X”, Tạp chí Lao 
động - Xã hội, ngày 26/12/2018)

Ngoài các bài viết chuyên sâu về nghề CTXH 
trong bệnh viện, rất nhiều các bài viết khác 
truyền tải thông tin về nghề CTXH và vai trò 
của nhân viên CTXH nói chung đã sử dụng 
hình ảnh nhân viên CTXH trong bệnh viện 
để minh họa và mô tả rõ hơn về vị trí, vai trò 
của họ. Ví dụ một số bài viết sử dụng hình 
ảnh minh họa nhân viên CTXH đang làm việc 
trong môi trường bệnh viện: 

- Bài viết “Giải pháp chuẩn hoá đào tạo, 
bồi dưỡng nhân viên công tác xã hội”, Tạp 
chí Lao động - Xã hội, 31/12/2018: hình ảnh 
minh họa nhân viên CTXH trong bệnh viện: 
tại quầy của tổ CTXH và đang hỗ trợ, chỉ dẫn 
thông tin cho người bệnh, với ảnh chụp khẩu 
hiệu được treo tại quầy: “Sức khoẻ của mọi 
người là trách nhiệm của chúng tôi”.

- Bài viết “Thúc đẩy nghề Công tác xã hội 
giúp người dân tiếp cận các dịch vụ trợ giúp 
xã hội”, Tạp chí Lao động - Xã hội, đăng tải 
31/12/2018: sử dụng hình ảnh minh họa nhân 
viên CTXH đang tư vấn cho người bệnh trong 
môi trường bệnh viện với chú thích: “Đội ngũ 
nhân viên CTXH có vai trò quan trọng trong 
hướng dẫn người bệnh”

- Bài viết: “Khó khăn trong thực hiện Đề 
án phát triển nghề CTXH ở Hà Nội”, Tạp chí 
Lao động - Xã hội, số tháng 1/2019: minh họa 
nhân viên CTXH trong bệnh viện đang thực 
thi nhiệm vụ hỗ trợ người bệnh.

Như vậy, bằng ngôn ngữ hoặc hình ảnh minh 
họa, các bài viết đã góp phần truyền tải thông 
tin, thông điệp đến công chúng, giúp họ biết 
về nghề CTXH trong môi trường bệnh viện, 
hình dung ra vai trò của nhân viên CTXH 
trong bệnh viện, công việc và trách nhiệm của 
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một vị trí nghề nghiệp hết sức mới mẻ. Thông 
tin từ đó sẽ được chia sẻ đến các thành viên 
trong mạng lưới, nhóm xã hội mà họ tham gia 
vào, giúp thông tin lan toả đến cộng đồng, đặc 
biệt là những “thân chủ” tiềm năng cần đến sự 
hỗ trợ của nhân viên CTXH.

Những hạn chế trong việc truyền tải hình 
ảnh và vai trò nhân viên CTXH trong bệnh 
viện trên báo chí

Tạp chí “Lao động và xã hội” là tạp chí 
chuyên ngành của Bộ lao động thương binh 
và xã hội, do vậy các phóng viên, người chịu 
trách nhiệm biên tập thuộc tạp chí có thể xem 
là những người am hiểu về nghề CTXH và 
vai trò nhân viên CTXH. Tuy nhiên, thực tế 
cho thấy họ có thể đảm nhận tương đối tốt 
công việc truyền tải thông tin về hình ảnh 
và vị trí, vai trò nhân viên CTXH nói chung, 
nhưng vẫn còn một số những hạn chế trong 
truyền tải hình ảnh và vai trò của nhân viên 
CTXH trong lĩnh vực chuyên biệt, ví dụ như 
môi trường bệnh viện. 

Thứ nhất, về chân dung hình ảnh nhận diện 
bên ngoài, hình ảnh nhân viên CTXH trong 
môi trường bệnh viện chưa thể hiện được 
bản sắc riêng giúp phân biệt họ với nhân 
viên y tế, y bác sỹ. Trong một số tình huống, 
mặc dù không phải là phổ biến, có những 

bài viết đã nhầm lẫn, sử dụng hình ảnh nhân 
viên y tế minh họa cho nhân viên CTXH 
khiến cho hiệu quả truyền tải thông tin bị 
ảnh hưởng, dẫn đến công chúng hiểu sai 
hoặc không phân biệt được vai trò nhân viên 
y tế, y bác sỹ và vai trò nhân viên CTXH 
trong bệnh viện.

Dưới đây là ảnh được sử dụng minh họa cho 
vai trò, các công việc nhân viên CTXH đảm 
đương trong môi trường bệnh viện trong bài 
viết “Công tác xã hội ở Bệnh viện đa khoa 
tỉnh X”, đăng tải trên Tạp chí Lao động - Xã 
hội, ngày 26/12/2018. Vấn đề có thể xuất phát 
từ hai phía: một mặt chính nhân viên CTXH 
chưa có bộ nhận diện riêng về hình ảnh và 
họ sử dụng đồng phục của nhân viên Y tế khi 
làm việc, giống như thể hiện trong ảnh minh 
họa. Đây cũng là thực tế ở nhiều bệnh viện, 
nhân viên CTXH chưa có đồng phục riêng, 
chưa tạo dựng được bản sắc nhận diện riêng. 
Mặt khác, cũng có thể do người viết bài chưa 
thực sự hiểu về vai trò của nhân viên CTXH 
do đây còn là một nghề rất mới và chưa có sự 
tách biệt rõ ràng trong phân công vai trò trong 
bệnh viện hoặc có sự chia sẻ vai trò giữa nhân 
viên CTXH và nhân viên y tế, do vậy khiến 
tác giả các bài viết chưa chú trọng trong lựa 
chọn sử dụng hình ảnh minh họa phù hợp và 
chính xác.
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Hình 1: Chú thích ảnh trong bài viết: “nhân 
viên tổ CTXH thăm hỏi, nắm bắt thông tin 

của bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn”

Hình 2: Chú thích ảnh trong bài viết: “nhân 
viên tổ CTXH thăm hỏi, nắm bắt thông tin 

của bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn”

Bên cạnh việc minh họa bằng hình ảnh chưa 
rõ ràng, trong một số bài viết, hình ảnh đã thể 
hiện không chính xác vai trò của nhân viên 
CTXH trong bệnh viện. Một số bài viết đã 

lấy hình ảnh bác sỹ hoặc y tá đang khám chữa 
bệnh, chăm sóc y tế minh họa cho nội dung 
về dịch vụ CTXH hay vai trò của nhân viên 
CTXH:

Trong bối cảnh nghề CTXH là một nghề mới, 
vị trí, vai trò nhân viên CTXH trong môi trường 
bệnh viện còn đang trong quá trình định vị và 
khẳng định, việc truyền tải thông tin chính xác 
và đầy đủ sẽ góp phần tăng cường hiệu quả 
truyền thông, góp phần thúc đẩy sự phát triển 

của nghề CTXH trong bối cảnh còn xa lạ với 
nhiều người Việt Nam hiện nay. 

Bên cạnh đó, tên gọi hay “xưng danh” của 
nhân viên CTXH nói chung cũng như nhân 
viên CTXH làm việc trong môi trường bệnh 
viện còn chưa thống nhất. Thực tế có thể một 

Hình 3: Hình ảnh minh họa trong bài viết: “Kết 
quả đạt được và những hạn chế cần khắc phục 
trong phát triển dịch vụ CTXH ở Việt Nam”

Tạp chí Lao động - Xã hội, số tháng 8/2019

Hình 4: Hình ảnh minh họa trong bài viết: 
“Khó khăn trong thực hiện Đề án phát triển 

nghề công tác xã hội ở Hà Nội”
Tạp chí Lao động - Xã hội, số tháng 1/2019
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số nhân viên CTXH trước đây từng là y tá 
hay điều dưỡng chuyển ngang sang, do vậy 
danh xưng của nhân viên CTXH trong một số 
bài viết vẫn còn chưa được chuẩn hoá. Ví dụ 
họ vẫn được gọi gắn với chức danh là “điều 
dưỡng” khi trích dẫn ý kiến phỏng vấn của 
một nhân viên CTXH: “Điều dưỡng H – Tổ 
trưởng Tổ công tác xã hội, BVĐK tỉnh cho 
biết vv...” (Bài viết đăng tải tạp chí ngày 
26/12/2018). Ngoài ra, tiếng nói của nhân 
viên CTXH trong môi trường bệnh viện còn ít 
được chú ý trích dẫn trực tiếp. Gần như chưa 
tìm được bài phỏng vấn về các tấm gương hay 
điển hình nhân viên CTXH trong bệnh viện 
được đề cập hay chia sẻ phổ biến nhằm làm 
rõ và khắc họa sắc nét hơn hình ảnh và vai trò 
của nhân viên CTXH, từ đó cho thấy những 
đóng góp quan trọng không thể thiếu được 
của họ trong xã hội. Các bài viết chủ yếu lựa 
chọn hướng tiếp cận từ góc nhìn từ nhà báo 
đối với nghề CTXH, vẫn còn thiếu vắng các 
bài viết theo hướng tiếp cận từ dưới đi lên: từ 
góc nhìn hay tiếng nói của nhân vật chính là 
nhân viên CTXH chia sẻ về công việc, môi 
trường làm việc.

BÀN LUẬN

Nghiên cứu cho thấy rõ cả những mặt tích cực 
và một số hạn chế của các bài viết trên tạp chí 
“Lao động và xã hội” trong quá trình truyền tải 
thông tin về hình ảnh và vai trò của nhân viên 
CTXH trong môi trường bệnh viện. Khái niệm 
vai trò được định nghĩa là: “Tập hợp các mong 
đợi, quyền và những nghĩa vụ được gắn cho 
một địa vị cụ thể” (4). Bài viết đã bàn luận đến 
vai trò của nhân viên CTXH trong môi trường 
bệnh viện, theo định nghĩa, nó bao gồm các mô 
hình hành vi, quyền và nghĩa vụ của nhân viên 
CTXH được đề cập đến. Ngoài những quy định 

về quyền, trách nhiệm cụ thể cần đảm đương, 
những đặc trưng nhận diện bên ngoài cũng góp 
phần quan trọng nhận diện vai trò của họ, tạo 
dựng nên thương hiệu riêng. Điều này quan 
trọng đặc biệt đối với những vai trò mới được 
định hình trong một cấu trúc hay tổ chức đã có 
từ trước ví dụ như bệnh viện. Đối với những 
vai trò mới trong một tổ chức đã định hình lâu 
năm với một bề dày phát triển như bệnh viện, 
việc có được ngay nhận diện bên ngoài có tính 
đặc trưng, cùng với một quá trình truyền thông 
hiệu quả, đúng, chính xác về hình ảnh của họ 
với tư cách là các nhân viên CTXH trong bệnh 
viện sẽ đem lại hiệu quả truyền thông cao hơn. 
Ngoài ra nó còn góp phần tránh những hiểu 
lầm hay tranh luận không cần thiết xuất phát từ 
những hiểu lầm trong công chúng xuất phát từ 
sự chưa rõ ràng trong thông điệp truyền thông. 
Đây cũng là vấn đề được đặt ra ở một số các 
nghiên cứu phương Tây, ví dụ như nghiên cứu 
của Afrin Jahan và cộng sự về mối quan hệ 
giữa Truyền thông đại chúng (TTĐC) và nghề 
CTXH, cũng đã đưa ra nhận định: thông tin 
không chính xác về hình ảnh và vai trò của 
người làm nghề CTXH có thể dẫn đến suy yếu 
niềm tin của công chúng, thách thức đối với 
khẳng định tính chuyên nghiệp của nhân viên 
CTXH và có thể dẫn đến hệ quả làm tăng nguy 
cơ rủi ro cho nhóm dễ bị tổn thương trong xã 
hội vì họ chính là “thân chủ” hay khách hàng 
làm việc trực tiếp với nhân viên CTXH (5). 
Thực tế cũng đã cho thấy có nhiều người chưa 
từng tiếp xúc với nhân viên CTXH, họ cũng 
không có nhiều thông tin cơ bản về nghề này 
và những người làm công việc này, đa phần 
thông tin và cảm nhận, thậm chí định kiến của 
họ về công việc và hình ảnh nhân viên CTXH 
chủ yếu từ TTĐC, và do vậy TTĐC đóng vai 
trò quan trọng trong việc định hình suy nghĩ, 
quan niệm và định kiến của xã hội đối với nhân 
viên CTXH (6). Đây cũng chính là lý do mà 
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hình ảnh, chân dung nhân viên CTXH truyền 
tải trên TTĐC luôn nhận được sự quan tâm, 
phân tích nhằm kịp thời có những điều chỉnh 
góp phần xây dựng chân dung, hình ảnh nhân 
viên CTXH trên TTĐC chân thực, chính xác 
và đầy đủ nhất (2).

Thông điệp, thông tin từ nguồn chính thống 
chuẩn xác, đầy đủ sẽ là cơ sở và con đường 
ngắn nhất để thông tin đến được với công 
chúng đạt hiệu quả mong muốn. Đây cũng là 
điểm còn một số hạn chế trong các thông điệp 
truyền tải về hình ảnh và vai trò của nhân viên 
CTXH trên tạp chí chuyên ngành “Lao động 
và xã hội”: còn chưa có sự phân định rõ ràng 
và thậm chí nhầm lẫn trong hình ảnh và vai 
trò của nhân viên CTXH trong bệnh viện với 
nhân viên y tế, y bác sỹ. Sự nhầm lẫn này 
không hoàn toàn thuộc về lỗi của phóng viên, 
biên tập viên hay tạp chí vì thực tế trong giai 
đoạn đầu định hình một vị trí nghề nghiệp mới 
trong một tổ chức, có rất nhiều yếu tố thuộc 
về tổ chức đang trong quá trình hoàn thiện, ví 
dụ như việc xác định và xây dựng vị trí việc 
làm cho đội nhân sự phòng/tổ CTXH. Do vậy 
chính người trong cuộc cũng đang trong quá 
trình hoàn thiện dần vị trí nghề nghiệp và xây 
dựng hình ảnh của bản thân họ. Do vậy hình 
ảnh nhân viên CTXH mô tả trong các bài viết 
phân tích chưa rõ ràng hay có sự nhầm lẫn 
trong giai đoạn ban đầu cũng không phải là 
lỗi hay vấn đền nghiêm trọng mà chỉ là những 
vấn đề mang tính gợi ý cần lưu ý để truyền 
thông hiệu quả hơn trong giai đoạn tới.

Đối với những bệnh viện đã có riêng phòng/
tổ chuyên trách CTXH trong bệnh viện, song 
song với việc hoàn thiện đội ngũ nhân sự thì 
cũng cần thiết lên kế hoạch xây dựng hình ảnh 
nhận diện vai trò của nhân viên CTXH trong 
bệnh viện bắt đầu bằng nhận diện bên ngoài, 
đồng phục phù hợp, thậm chí đồng bộ trong 

các bệnh viện theo tuyến (trung ương hoặc 
tỉnh/thành phố). Việc hợp tác và phối hợp với 
cơ quan truyền thông, đặc biệt tạp chí chuyên 
ngành LĐ - XH trong quá trình quảng bá về 
hình ảnh nhận diện nhân viên CTXH trong 
bệnh viện sẽ góp phần tăng cường nhận thức 
và nhận diện đúng của xã hội đối với vị trí nghề 
nghiệp mới này. Ngoài ra, tạp chí Lao động - xã 
hội (LĐ - XH) nói riêng và TTĐC nói chung 
cũng cần chú trọng hơn trong quá trình chú 
thích hình ảnh nhân viên CTXH trong bệnh 
viện, chú trọng trong việc lựa chọn đúng hình 
ảnh nhận diện, chú ý hơn trong việc chú thích 
hình ảnh minh họa và phân biệt rõ ràng hình 
ảnh của nhân viên CTXH chuyên nghiệp và 
những người làm công việc hỗ trợ, bán chuyên 
nghiệp trong môi trường bệnh viện, nhằm khắc 
họa rõ nét hơn về hình ảnh và vai trò của nhân 
viên CTXH trong bệnh viện.

Bên cạnh thông tin chính xác thì tần suất 
thông tin liên tục và cập nhật về hình ảnh, 
những đóng góp của nhân viên CTXH cũng 
cần được chú trọng hơn trong quá trình đăng 
tải và đưa tin, cân nhắc bổ sung thêm hướng 
tiếp cận từ dưới lên, trong đó chú trọng đến 
tiếng nói người trong cuộc cũng như nhân vật 
trung tâm của bài viết là nhân viên CTXH 
trong bệnh viện. Ngoài ra, vấn đề thống nhất 
danh xưng của một vị trí nghề nghiệp mới 
như nhân viên CTXH trong công việc hàng 
ngày cũng như trên truyền thông cũng là yếu 
tố góp phần giúp họ nhanh chóng khẳng định 
và được công nhận trong xã hội. 

Nghiên cứu phân tích về hình ảnh và vai trò 
của nhân viên CTXH được mô tả trên truyền 
thông vẫn là nội dung còn ít nghiên cứu đề 
cập, đặc biệt những nghiên cứu có quy mô. 
Bài viết này mới dừng lại phân tích dữ liệu 
trên một tạp chí, do vậy chắc chắn vẫn còn 
hạn chế trong các nhận định, giải pháp đưa 
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ra chỉ đúng trong khuôn khổ nghiên cứu và 
có ý nghĩa tham khảo với các cơ quan truyền 
thông và tạp chí khác. Việc bổ sung thêm 
các nghiên cứu về chủ đề này trên phạm 
vi nghiên cứu rộng hơn sẽ có thêm những 
giải pháp toàn diện truyền thông hiệu quả 
về hình ảnh và vai trò của nhân viên CTXH 
trong tương lai.

KẾT LUẬN

Nghề CTXH, đặc biệt CTXH trong môi 
trường bệnh viện là nghề rất mới ở Việt Nam 
và vẫn đang trong quá trình hình thành, khẳng 
định vị trí, vai trò trong xã hội. Kết quả phân 
tích hình ảnh và vai trò của nhân viên CTXH 
trong bệnh viện trên tạp chí “Lao động và 
xã hội” trong hai năm gần đây cho thấy các 
bài viết đã góp phần thông tin về một vị trí 
và vai trò nghề nghiệp mới trong môi trường 
bệnh viện, đồng thời bước đầu mô tả cụ thể 
những công việc họ đảm nhận, trợ giúp bệnh 
nhân cũng như trong bệnh viện. Tuy nhiên, 
các bài viết vẫn cần chú ý hơn trong việc 

truyền tải thông tin: thông điệp minh họa 
bằng hình ảnh về vai trò của họ còn chưa 
rõ ràng, chính xác, thông tin về chức danh 
và nhận diện bên ngoài của họ cũng chưa có 
sự phân định rõ với bác sỹ và nhân viên y tế 
trong bệnh viện.
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Evaluating mass media communicating on the role and image of social 
workers working in hospitals

Duong Thi Thu Huong1*

1 Academy of Journalism and Communication

The aim of the research was to explore the image and social roles of social worker working 
in the hospital environment which was portrayed on mass media. The findings were from 
the case study of 49 articles posted in online newspaper “Labour and Society” from January 
2018 to November 2019 writting on social work in general or focusing on social work in 
hospital’s environment. Qualitative content analysis was applied for analysing these selected 
articles. The results showed that these articles had played a singnificant role on conveying 
information about images and the role of social workers in hospitals to the public. The provided 
information could help the community and society to understand in more detail about the roles 
and their contributions in the hospital system. It was also revealed from the analyzing that the 
information was also confusing in some articles and noticeablly, their roles and images were 
wrongly used when showing the roles of the doctors working in the hospital for illustration. 
This situation could lead to the misunderstandings or the lack of the society’s trust on the very 
new career positions which is still in the process of seeking their own social recognition. The 
research results suggested that social workers in the hospitals should deployed to build their 
own brand image which could be well recognized and separated from the image and the roles of 
the health staffs in hostpital environment. The findings were also the propose for the reporters 
to communicate correctly and accurately about the roles and images of social workers working 
in the hospitals as it would significantly contribute to promote the social recognition of this 
very new career postion. 

Keywords: Communication, role and immage of social workers working in hospitals, mass 
media, hospital. 
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Nguyễn Thị Minh Hiền 

ĐẶT VẤN ĐỀ

Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới 
“Sức khỏe là trạng thái thoải mái toàn diện về 
thể chất, tinh thần và xã hội, chứ không chỉ là 
không có bệnh hay thương tật” (1). Tiếp cận 
toàn diện đến chăm sóc sức khỏe không chỉ 
quan tâm đến khía cạnh thể chất của người 
bệnh mà còn liên quan đến các khía cạnh văn 
hóa, tinh thần và tâm linh của người bệnh. 
Trong quá trình đương đầu với bệnh tật và 
phục hồi, các yếu tố tinh thần trở nên cần thiết. 

Từ tinh thần “Spirituality” bắt nguồn từ tiếng 
Latinh, có nghĩa là “hơi thở” “breath” hay 
trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là “linh hồn” 
“preuma” Miley (2) định nghĩa tinh thần là 
“kinh nghiệm chung của con người về phát 
triển ý nghĩa, mục đích và đạo đức”. Tinh 
thần cho phép cá nhân trải nghiệm ý nghĩa 
siêu nhiên trong cuộc sống. Nó thường được 
biểu hiện là mối quan hệ với thượng đế nhưng 
đồng thời nó cũng có thể là sự kết nối với 
thiên nhiên, nghệ thuật, âm nhạc, gia đình 
hoặc cộng đồng – hoặc những niềm tin và giá 

TÓM TẮT 

Mục tiêu nghiên cứu: Quá trình phục hồi của người bệnh đòi hỏi một quá trình chăm sóc toàn diện từ 
nhiều nguồn lực liên quan. Việt Nam đang phải đối mặt với những gánh nặng gây ra do bệnh tật như ung 
thư, đái tháo đường, tai biến mạch máu não, tim mạch vv... Tai nạn giao thông và chấn thương cũng là 
một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở người trưởng thành, gây ảnh hưởng tiêu cực liên 
quan đến gánh nặng về kinh tế, xã hội và chất lượng sống. Khi trải qua bệnh tật, người bệnh thường trải 
nghiệm cảm giác mất kết nối với các nguồn lực hỗ trợ. Bài viết nhằm khám phá các yếu tố tinh thần hỗ 
trợ quá trình phục hồi của người bệnh tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lâm Đồng.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, trong đó sử dụng phương pháp nghiên cứu định 
tính thông qua 10 câu chuyện từ kinh nghiệm sống – phục hồi của người bệnh tại Bệnh viện Phục hồi 
chức năng tỉnh Lâm Đồng, từ tháng 3 đến tháng 10 năm 2019. 

Kết quả: Những yếu tố tinh thần chính được phát hiện trong nghiên cứu này bao gồm: sự kiên trì và tinh 
thần trách nhiệm; sự hy vọng, yếu tố tâm linh và sự nâng đỡ cảm xúc cho người bệnh. 

Kết luận: Yếu tố tinh thần đóng vai trò quan trọng trong việc giúp người bệnh tìm ra ý nghĩa của cuộc 
sống. Khi đánh giá các yếu tố tinh thần trong thực hành công tác xã hội, nhân viên công tác xã hội cần 
có năng lực cũng như sự nhạy cảm về văn hóa, đảm bảo đầy đủ việc thực hiện các nguyên tắc đạo đức 
và tiêu chuẩn nghề nghiệp cũng như chú trọng đến yếu tố cá nhân hóa để có thể cung cấp các dịch vụ 
phù hợp.

Từ khóa: yếu tố tinh thần, phục hồi, nhân viên công tác xã hội, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lâm Đồng.

Khám phá các yếu tố tinh thần hỗ trợ quá trình phục hồi của người bệnh 
từ thực tiễn Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lâm Đồng
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trị mang đến cho con người sự cảm nhận về ý 
nghĩa và mục đích sống (3). Tinh thần không 
nhất thiết là về tôn giáo. Tinh thần được biết 
đến là khát vọng sâu xa nhất của con người 
cho sự trọn vẹn, kết nối và biến đổi (4), ba 
khía cạnh của tinh thần là:

•	 Tinh thần được xem như ý nghĩa sống – 
tinh thần là cách chúng ta làm nên ý nghĩa 
kinh nghiệm cuộc sống. Trọng tâm của yếu tố 
tinh thần đó là sự hi vọng.

•	 Tinh thần được xem như sự siêu việt. Với 
những người bệnh theo những tôn giáo khác 
nhau, tinh thần chính là niềm tin vào đấng 
siêu hình, nó cho phép người bệnh vượt qua 
bệnh tật và kết nối họ với Thượng đế - Đấng 
siêu nhiên có sức mạnh siêu phàm theo tôn 
giáo của họ.

•	 Tinh thần là cái gì làm sinh động. Rolheiser 
(5) cho rằng tinh thần là năng lượng để hun 
đúc và thúc đẩy chúng ta trong hành trình 
cuộc đời.

Việc phục hồi đòi hỏi một quá trình chăm 
sóc toàn diện từ nhiều nguồn lực liên quan. 
Robert (6) cũng xác định năm yếu tố tinh 
thần hỗ trợ quá trình phục hồi cá nhân bao 
gồm: 1) Duy trì hy vọng; 2) Ý thức tích cực 
của bản thân; 3) Trách nhiệm cá nhân; 4) 
Khám phá bản thân để tìm ra ý nghĩa cuộc 
sống và 5) Duy trì sự kết nối giữa bản thân 
– cộng đồng. 

Thông qua việc tổng quan tài liệu, chúng tôi 
nhận thấy những nghiên cứu về khám phá các 
yếu tố tinh thần hỗ trợ quá trình phục hồi của 
người bệnh còn hạn chế. Vì thế, chúng tôi 
thực hiện nghiên cứu này với mục tiêu khám 
phá các yếu tố tinh thần hỗ trợ quá trình phục 
hồi của người bệnh tại Bệnh viện Phục hồi 
chức năng tỉnh Lâm Đồng.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Thiết kế nghiên cứu

Nghiên cứu mô tả cắt ngang, trong đó sử dụng 
phương pháp nghiên cứu định tính thông qua 
việc phỏng vấn sâu người bệnh, gia đình 
người bệnh và thảo luận nhóm tập trung nhân 
viên y tế đang làm việc tại Bệnh viện Phục 
hồi chức năng tỉnh Lâm Đồng.

Địa điểm và thời gian nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện chủ yếu tại Khoa 
Vật lý trị liệu - Bệnh viện Phục hồi chức năng 
tỉnh Lâm Đồng từ tháng 3 năm 2019 đến 
tháng 10 năm 2019.

Đối tượng nghiên cứu

Người bệnh trưởng thành (những người bị 
đột quỵ, những người bị tai nạn giao thông 
đang trong quá trình điều trị và phục hồi chức 
năng) đang điều trị nội trú tại Khoa Vật lý 
trị liệu - Bệnh viện Phục hồi Chức năng tỉnh 
Lâm Đồng, những người bệnh trong độ tuổi 
từ 18 – 70 đầy đủ nhận thức và đồng ý tham 
gia nghiên cứu, gia đình người bệnh và đội 
ngũ nhân viên y tế tại bệnh viện.

Cỡ mẫu, chọn mẫu

Chúng tôi chọn mẫu có chủ đích với 10 người 
bệnh tham gia nghiên cứu trong độ tuổi từ 
18 – 70, những người bệnh này phần lớn vào 
bệnh viện điều trị do bị tai biến mạch máu 
não và phục hồi chức năng do bị tai nạn giao 
thông. Những người bệnh này có gia đình 
chăm sóc với 06 người chăm sóc thuộc gia 
đình người bệnh và 04 nhân viên y tế (1 lãnh 
đạo, 3 cử nhân vật lý trị liệu). 

Phương pháp thu thập số liệu

Dữ liệu được thu thập bằng cách phỏng vấn 
trực tiếp các câu chuyện và kinh nghiệm của 
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những người bệnh, gia đình của họ và tiến 
hành thảo luận nhóm tập trung đối với độ ngũ 
nhân viên y tế. Những câu hỏi tập trung vào 
cách thức người bệnh ứng phó với bệnh tật 
như điều gì, nguồn lực xã hội nào làm cho 
cuộc sống và quá trình phục hồi của họ trở 
nên ý nghĩa? Bản thân họ đã tự ứng phó như 
thế nào khi trải qua bệnh tật? và Họ mong 
muốn những người chăm sóc/những người 
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe quan tâm 
đến họ ở khía cạnh tinh thần như thế nào? 

Phương pháp xử lý và phân tích số liệu

Dữ liệu được gỡ băng, làm sạch theo các 
chủ đề, từ đó nhận diện những chủ đề chính, 
phân tích và đưa ra dữ liệu minh chứng liên 
quan đến các yếu tố tinh thần hỗ trợ quá trình 
phục hồi của người bệnh. Việc thu thập và xử 
lý dữ liệu được thực hiện như sau: Bước 1: 
Phỏng vấn trực tiếp và thảo luận nhóm tập 
trung thông qua câu chuyện của người bệnh, 
gia đình họ và đội ngũ nhân viên y tế; Bước 2: 
Làm sạch dữ liệu và nhận diện những chủ đề 
chính; Bước 3: Xác định chủ đề chính, phân 
tích và đưa ra dữ liệu minh chứng.

Đạo đức nghiên cứu

Những người bệnh tham gia nghiên cứu 
được giới thiệu về mục tiêu, nội dung nghiên 
cứu. Việc tham gia nghiên cứu là hoàn toàn 
tự nguyện. Người bệnh có thể từ chối trả 
lời những câu hỏi họ không muốn trả lời và 
có thể dừng cuộc phỏng vấn bất cứ lúc nào. 
Những thông tin thu thập được từ các cuộc 
phỏng vấn được mã hóa để không làm lộ danh 
tính của người bệnh.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Phần lớn những người trưởng thành đang 
điều trị nội trú tại Bệnh viện Phục hồi chức 

năng tỉnh Lâm Đồng là người những người 
bệnh bị tai biến mạch máu não, chấn thương 
sọ não, những người bệnh sau phẫu thuật 
như đứt dây chằng chéo trước chéo sau, bị 
thoái hóa cột sống cổ, lưng, thoát vị đĩa đệm, 
những người bệnh bị hội chứng vai gáy, chấn 
thương như đứt gân, bị gãy bàn chân vv… 
khó khăn chủ yếu về vận động. Với những 
người bị tai biến mạch máu não nhiều người 
có bệnh kèm theo như tim mạch, cao huyết 
áp, tiểu đường, rối loạn lipid máu vv… Sau 
khi tham gia điều trị ở tuyến trên, bệnh viện 
phục hồi chức năng được xem là tuyến cuối 
để những người bệnh tại đây được điều trị, 
chăm sóc và phục hồi. 

Những người bệnh tham gia nghiên cứu 
trong độ tuổi từ 18 - 70, phần lớn trong số họ 
điều trị tại bệnh viện do tai biến mạch máu 
não, 6/10 người bệnh là người trung niên và 
cao tuổi (độ tuổi từ 55 - 70), số còn lại 4/6 
người bệnh trong độ tuổi từ 18 - 35 được 
nghiên cứu bị tổn thương tủy sống nguyên 
nhân do tai nạn giao thông và tai nạn lao 
động và do bị té ngã.

Đại đa số những người bệnh lần đầu tham 
gia điều trị tại bệnh viện họ thường có tâm lý 
tự ti, mặc cảm, một số người bị căng thẳng, 
khủng hoảng về tâm lý, khủng hoảng về tình 
thần và trầm cảm. Với những người bệnh đã 
điều trị ở đây lâu rồi đã chấp nhận điều trị, và 
từng bước hòa nhập với cộng đồng vv…

Mỗi một cá nhân đều có những trải nghiệm và 
quá trình phục hồi khác nhau tùy thuộc vào 
đặc điểm cá nhân, hoàn cảnh kinh tế, điều 
kiện gia đình, điều kiện chăm sóc và sự hỗ trợ 
từ chính sách xã hội. Gregory (6) nhấn mạnh 
rằng bản thân mỗi con người đều có khả năng 
tự tìm kiếm sự giúp đỡ, kiểm soát vận mệnh 
và vượt qua khó khăn của họ.
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Khi tìm hiểu về những yếu tố tinh thần hỗ trợ 
quá trình phục hồi của người bệnh đang điều 
trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lâm 
Đồng. Chúng tôi nhận ra những yếu tố tinh 
thần như sự kiên trì và tinh thần trách nhiệm, 
sự hy vọng, sự lạc quan, yếu tố tâm linh và sự 
nâng đỡ cảm xúc là những yếu tố chính hỗ trợ 
quá trình phục hồi. Ngoài những yếu tố trong 
Glover (4) như sự hy vọng, ý thức tích cực và 
trách nhiệm bản thân, nghiên cứu này nhấn 
mạnh thêm yếu tố sự kiên trì và sự nâng đỡ 
cảm xúc từ gia đình đóng góp cho quá trình 
hỗ trợ người bệnh phục hồi.

Sự kiên trì và tinh thần trách nhiệm

Sự kiên trì và tinh thần trách nhiệm là yếu tố 
quan trọng hỗ trợ người bệnh phục hồi. Chính 
bản thân người bệnh phải ý thức được họ cần 
gì? Chính họ biết họ phải trở thành người như 
thế nào và bản thân phải có trách nhiệm cũng 
như sự quyết tâm để luyện tập.

Đi vấp ngã nhưng cũng cố gắng đứng lên, 
tôi thường thức dậy sớm để đi bộ. Tôi thường 
dậy lúc 6 giờ sáng, tôi đi trong nhà trước sau 
đó mới đi ra ngoài và tôi thường đi bộ khoảng 
3h chiều. Ngày nào tôi cũng luyện tập. Tôi rất 
kiên trì, nếu không tập luyện sẽ bị dính cơ. 
Nhiều người không chịu nổi họ đành để tay bị 
cong. (Nam, 64 tuổi, cựu chiến binh).

Gia đình, đội ngũ y bác sĩ cũng cho rằng sự 
kiên trì tập luyện, chiến thắng bản thân, không 
bỏ cuộc trước nghịch cảnh và hợp tác với bác 
sĩ sẽ giúp tiến trình hồi phục của người bệnh 
sẽ hiệu quả hơn.

Sự quyết tâm và kiên trì của người bệnh. 
Người bệnh ở giai đoạn đầu sẽ cảm thấy 
sốc về mặt tình thần, khi bị bệnh không làm 
được gì. Có những người bệnh nghe, hiểu 
được không vận động không nói được sẽ cảm 

thấy căng thẳng, với những người không kiên 
trì, buông xuôi sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và 
phương pháp điều trị. Một trong những điều 
quan trọng là người bệnh phải tự tập luyện 
và hợp tác với thầy thuốc. Hiệu quả sẽ không 
đạt nếu họ buông xuôi, bỏ mặc. (Thảo luận 
nhóm, NVYT).

Với những người bệnh có tinh thần trách 
nhiệm, họ luôn ý thức tự chăm sóc bản thân 
để có thể phục hồi một số chức năng của cơ 
thể một cách tốt nhất.

Tôi là một người rất gương mẫu, tôi luôn luôn 
cố gắng tự làm mọi việc như tự vệ sinh cá 
nhân. Tôi hỗ trợ con trai trong việc đưa đón 
cháu đi học và hỗ trợ việc nhà như cắm cơm, 
quét nhà. Nhà có máy giặt nhưng tôi tự tay 
giặt đồ để vận động cơ tay. (Nam, 61 tuổi, cán 
bộ hưu trí).

Sự hy vọng

Sự hy vọng của người bệnh được xem như là 
yếu tố gắn liền với quá trình phục hồi. Người 
bệnh luôn hy vọng và lạc quan vào tương lai 
cũng như có những kế hoạch tương lai cho 
bản thân sẽ giúp họ có động lực điều trị.

Tính của em cũng lạc quan, em cũng cảm 
thấy bình thường. Em đã có thể tự lập, nếu 
không hồi phục hoàn toàn, gia đình cũng có ý 
định mở một tiệm tạp hóa hoặc tiệm cà phê để 
cho em làm và em tin mình sẽ làm được. (Nữ, 
18 tuổi, người bệnh).

Với người bệnh cần được nâng đỡ về tinh thần 
họ sẽ có thể tìm kiếm được các nguồn lực ý 
nghĩa như sự hy vọng, tình yêu, hòa bình, sự 
thoải mái, sức mạnh và sự kết nối.

Tinh thần đóng một vai trò rất quan trọng. 
Bản thân bác sĩ luôn luôn tạo cho người bệnh 
tinh thần phấn chấn, mình phải luôn tạo cho 
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họ tâm lý vui vẻ. Điều trị kết hợp tâm lý rất 
quan trọng để họ có thể hồi phục bệnh. Ví dụ: 
Chú cần kiên trì luyện tập, chú cần phải có 
niềm tin và sự kiên trì thì chú sẽ khỏe và đi lại 
được. (Thảo luận nhóm, NVYT).

Người bệnh dù có được điều trị đúng, kỹ 
thuật đúng nhưng suy nghĩ tiêu cực cũng ảnh 
hưởng đến quá trình điều trị bệnh và phục hồi:

Sự hồi phục của người bệnh do thầy thuốc và 
người bệnh. Về thầy thuốc phải điều trị đúng, 
kỹ thuật đúng. Người bệnh phải có tinh thần 
lạc quan. Cũng một bệnh như vậy nếu người 
bệnh suy nghĩ tích cực, sẽ hồi phục nhanh 
những người suy nghĩ tiêu cực sẽ phục hồi 
chậm. (Thảo luận nhóm, NVYT).

Tâm linh

Tâm linh đóng vai trò quan trọng trong chăm 
sóc sức khỏe cũng như đời sống tinh thần 
của người bệnh. Việc sống thoải mái, có 
niềm tin vào điều tốt và suy nghĩ tích cực có 
được từ tôn giáo, thiền định và cầu nguyện 
có thể góp phần chữa bệnh và đem đến cảm 
giác hạnh phúc. Có những người bệnh tìm 
được ý nghĩa trong cuộc sống thông qua việc 
đọc sách và cầu nguyện để tìm ra ý nghĩa của 
cuộc sống:

Thời gian rảnh tôi đọc sách cuốn “Quẳng 
gánh lo đi và vui sống”, điều này giúp tôi có 
thêm niềm tin và sẵn sàng đón nhận những 
điều có thể đến trong tương lai. (Nam, 22 
tuổi, sinh viên).

Họ cũng tìm đến tôn giáo và xem đó như một 
điểm tựa về tinh thần. Mỗi người bệnh sau 
khi biết bệnh tình của mình trong lòng khó 
chấp nhận. Bản thân họ phải biết chấp nhận 
thực tế đó là mỗi ngày được sống là mỗi ngày 
vui vẻ, hạnh phúc, không buồn phiền, không 
thất vọng.

Tôi không lập gia đình vì phải nuôi mẹ già. 
Mẹ tôi mất rồi, bây giờ ở đây một mình lâu 
lâu em gái vào thăm. Ngày nào tôi cũng đọc 
kinh cầu nguyện. Cầu nguyện cho tôi sức 
mạnh về tinh thần để tôi chiến đấu với bệnh 
tật của mình. (Nữ, 70 tuổi, người bệnh).

Yếu tố tâm linh giúp con người luôn tìm thấy 
ý nghĩa, niềm hy vọng, sự an ủi và bình yên 
nội tâm trong cuộc sống. Nhiều người bệnh 
tin vào các thế lực siêu nhiên sẽ giúp họ có 
thêm sức mạnh, cứu sống họ, bảo vệ họ và 
giúp họ vượt qua những khó khăn trong cuộc 
sống cũng như bệnh tật. Có niềm tin mạnh mẽ 
vào đấng tối cao sẽ tăng cường thêm niềm tin 
và động lực giúp người bệnh vượt qua được 
những ảnh hưởng tiêu cực do bệnh tật.

Đối với tôi thế giới tâm linh luôn là “một liều 
thuốc tinh thần” hay “một phép mầu nhiệm”. 
Tôi luôn tin có Chúa sẽ luôn “che chở, phù 
hộ” khi tôi tuyệt vọng. Chính ngài là chỗ dựa 
tinh thần cho tôi. (Nữ, 70 tuổi, người bệnh).

Sự nâng đỡ cảm xúc

Sự nâng đỡ cảm xúc và hỗ trợ từ gia đình – 
xem người bệnh là trung tâm của quá trình 
điều trị – phục hồi. Sự khao khát được sống 
cùng người thân trong gia đình, sự khao khát 
được sống hạnh phúc cùng họ cũng giúp hỗ 
trợ quá trình phục hồi của người bệnh. Chính 
gia đình và người thân cho họ lòng thương 
yêu, tin tưởng vào cuộc sống. Người bệnh vì 
yêu gia đình, yêu thương con cái nên cố gắng 
ăn uống điều độ, uống thuốc đúng giờ hơn và 
vui vẻ hơn vì luôn tin tưởng có người thân hỗ 
trợ bên cạnh. Quá trình phục hồi của người 
bệnh cần rất nhiều sự hỗ trợ và động viên tinh 
thần từ người nhà người bệnh. Song song với 
việc hỗ trợ tài chính, chăm sóc với chế độ 
dinh dưỡng và kỹ thuật tập luyện phù hợp, 
chính gia đình người bệnh sẽ giúp họ trở nên 
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lạc quan, có động lực phục hồi, phá bỏ những 
rào cản tâm lý nơi người bệnh. 

Ngoài sự lạc quan, ý chí, nghị lực sống mạnh 
mẽ sẽ hỗ trợ quá trình phục hồi của người 
bệnh tôi cho rằng chính sự quan tâm, chăm 
sóc tận tình của người thân trong gia đình 
cũng là liều thuốc nâng đỡ tinh thần người 
bệnh. Nếu người thân thương yêu, chăm sóc 
tận tình cho người bệnh không xem người 
bệnh là gánh nặng thì người bệnh sẽ cảm thấy 
mọi người quan tâm đến mình nên mình phải 
cố gắng nhanh hồi phục. (Nam, 64 tuổi, cựu 
chiến binh).

Việc tăng cường yếu tố tinh thần cho người 
bệnh cũng cần sự hỗ trợ xã hội nhằm giúp 
người bệnh “tự giúp” và cảm giác được 
thuộc về cũng như cảm thấy mình là người 
có giá trị.

Người nhà có tâm lý làm thay người bệnh, 
thể hiện việc chăm sóc của con cái đối với 
cha mẹ, tạo tâm lý phụ thuộc. Khi một người 
liệt nửa người nằm một chỗ, nửa bên kia 
vẫn bình thường. Con cái và người nhà bắt 
người bệnh phải nằm im để người nhà phục 
vụ, điều này gây ra tính ỉ lại nơi người bệnh 
với quan niệm bố mẹ ốm, con cháu phải 
chăm sóc. Muốn điều trị hiệu quả, người 
bệnh phải tự luyện tập. Các phản xạ có điều 
kiện, khi nằm liệt một chỗ, phải vận động. 
Gia đình người bệnh không nên làm hết mọi 
việc giúp người bệnh là cần để họ tự làm 
những việc trong khả năng, tạo điều kiện, 
động viên họ để họ cảm thấy mình có giá trị. 
(Thảo luận nhóm, NVYT).

BÀN LUẬN

Sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính 
được xem là phù hợp khi tìm hiểu về ý nghĩa 

cuộc sống và khám phá các yếu tố tinh thần 
hỗ trợ quá trình phục hồi của người bệnh. 
Khi khám phá các yếu tố tinh thần hỗ trợ 
người bệnh phục hồi, một số nghiên cứu chỉ 
ra rằng sự hy vọng chính là trung tâm của 
quá trình phục hồi. Tuy nhiên, đối với người 
bệnh tại Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh 
Lâm Đồng thì yếu tố kiên trì và tinh thần 
trách nhiệm cũng như người bệnh nhận 
được đầy đủ sự hỗ trợ của gia đình mang 
ý nghĩa tinh thần quan trọng thúc đẩy quá 
trình phục hồi của họ vì ngoài trách nhiệm 
với bản thân thì chính sự nâng đỡ cảm xúc 
và yêu thương của gia đình sẽ tạo thêm cho 
họ động lực để họ kiên trì và quyết tâm 
luyện tập để chiến đấu với bệnh tật. Thêm 
vào đó, trong quá trình đánh giá vấn đề của 
người bệnh, nhằm giúp xây dựng chiến lược 
can thiệp toàn diện và hiệu quả cũng như 
cá thể hóa trong việc cung cấp dịch vụ đáp 
ứng nhu cầu và giải quyết các vấn đề của 
người bệnh, đánh giá các vấn đề của người 
bệnh cần đánh giá toàn diện dựa trên các 
khía cạnh sinh - tâm - xã hội. Khi sử dụng 
khung sinh - tâm - xã hội để đánh giá, nhân 
viên CTXH cần quan tâm đánh giá các yếu 
tố tinh thần của người bệnh. Việc đánh giá 
các yếu tố tinh thần phải được thực hiện trên 
các nguyên tắc sau:

•	 Đối với một số người bệnh, tinh thần và 
niềm tin tôn giáo là một khía cạnh riêng tư, 
thiêng liêng vì thế cần phải được sự đồng 
thuận từ họ.

•	 Nhân viên CTXH phải có năng lực hiểu về 
văn hóa của người bệnh để có cung cấp các 
dịch vụ phù hợp dựa trên nhu cầu của từng 
cá nhân.

•	 Chú ý những đặc điểm tinh thần nổi bật 
nhằm tạo sự cam kết cao, tham gia và hợp tác 
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của người bệnh cũng như nguồn lực liên quan 
trong quá trình chăm sóc - điều trị - phục hồi. 

Ngoài ra, nhân viên CTXH cũng cần chú ý đến 
cách thức cá nhân tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống 
thông qua việc giúp họ nhận ra giá trị của niềm 
tin, hy vọng, sự yêu thương cũng như ý nghĩa 
của cuộc sống. Điều này sẽ góp phần gia tăng 
hiệu quả điều trị, hỗ trợ phục hồi và cải thiện 
chất lượng sống của người bệnh.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Tinh thần là một phần của cá nhân và có ý 
nghĩa duy nhất đặc biệt sau những kinh 
nghiệm bệnh tật và sự phục hồi. Sự hy vọng, 
niềm tin tôn giáo, sự kiên trì và sự nâng đỡ 
cảm xúc cho người bệnh chính là trung tâm 
của quá trình đó. 

Công tác xã hội là một nghề chuyên nghiệp 
nhằm trợ giúp những đối tượng có nhu cầu 
thông qua những kỹ năng và phương pháp 
đặc thù trong CTXH. Trong lĩnh vực chăm 
sóc sức khỏe, dựa trên quan điểm thế mạnh, 
nhân viên CTXH giúp người bệnh nhận ra 
những giá trị riêng, giúp phát huy tiềm năng 
của họ, gia đình và cộng đồng trong việc giải 
quyết vấn đề. Với vai trò biện hộ, kết nối, 
nhân viên CTXH cũng có thể đại diện cho 
người bệnh nhằm đảm bảo họ tiếp cận được 
những chính sách trợ giúp xã hội, đảm bảo 

quyền trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế 
và dịch vụ xã hội một cách bình đẳng, tăng 
quyền cho người bệnh thông qua các chương 
trình tái hòa nhập cộng đồng. 

Chú trọng đến các yếu tố tinh thần và sự phục 
hồi toàn diện phải thông qua một quá trình 
can thiệp với sự tham gia đầy tình thương và 
trách nhiệm của những người liên quan trong 
việc chăm sóc người bệnh. Mọi người đều có 
quyền của mình, có giá trị và cần phải được 
tôn trọng và đối xử một cách công bằng như 
tác giả Robert Baland và cộng sự (4) chia sẻ 
“nơi nào có mối quan hệ chuyên nghiệp được 
đánh dấu bằng sự tôn trọng và lòng vị tha thì 
nơi đó sẽ có sự biến đổi”.
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Exploring the spiritual factors contributing to the patient’s recovery 
process at Lam Dong Rehabilitation Hospital

Nguyen Thi Minh Hien1

1 Dalat University

Objective: The patient’s recovery process required holistic care from different resources. 
Vietnam faced the burden of diseases, such as cancer, diabetes, stroke, heart attack etc. Traffic 
accidents and injuries were also one of the leading causes of death among adults. Together 
these hardships caused negative effects to economic and social quality of life in Vietnam. When 
experiencing illness or physical injury, patients often felt disconnected from their network of 
social support. This paper aims to explore the spiritual factor that helps patients connect with 
themselves, their families, their communities to support the treatment – rehabilitation process. 
Methods: This paper examines the social and spiritual factors that supported recovery in 10 
lived-experience stories of recovery from the patients at Lam Dong Rehabilitation Hospital from 
March to October 2019. Main findings: Resilience and responsibility, hope, religious belief, 
and emotional support will be considered as the key spiritual factors. Conclusions: Spirituality 
played a vital role and be considered as the way we make meaning of our experience of life. In 
social work practice, when conducting an assessment, it is a critical need for cultural sensitivity 
of social workers in working with patients in recovery, in order to implement social work 
ethical principles and professional standards, and to individualize services for every patient.

Keywords: spriritual factors, recovery, social worker, Lam Dong Rehabilitation Hospital.
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Dương Thị Minh Thu

ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong tiến trình 10 năm thực hiện Đề án ”Phát 
triển nghề Công tác xã hội (CTXH) trong ngành 
Y tế giai đoạn 2011 – 2020”, CTXH trong bệnh 
viện đã bước đầu khẳng định được vai trò quan 
trọng trong việc xây dựng mối quan hệ hài hoà 
giữa thể chất và tinh thần người bệnh, giữa người 
bệnh với người thân, giữa người bệnh với thầy 
thuốc, với cơ sở y tế và với cộng đồng. CTXH 
trong lĩnh vực y tế góp phần thay đổi nhận thức 
và thúc đẩy hành vi tích cực, ngăn ngừa, giảm 
thiểu những tác động tiêu cực ảnh hưởng tới các 
mối quan hệ, tạo điều kiện thuận lợi và nâng 
cao hiệu quả trong hoạt động khám chữa bệnh 
cho nhân dân (1). Mặc dù bước đầu đã thu được 

những kết quả đáng mừng; tuy nhiên việc phát 
triển nghề CTXH trong y tế theo hướng chuyên 
nghiệp vẫn còn gặp phải rất nhiều khó khăn trở 
ngại. Hoạt động công tác xã hội tại bệnh viện 
vẫn thường được đồng nhất với các hoạt động 
từ thiện (5). Vấn đề kiến thức, thái độ, hành vi 
liên quan đến CTXH trong y tế của đội ngũ 
nhân viên y tế (NVYT) vẫn thường xuyên được 
nhắc tới trong nội dung các yếu tố ảnh hưởng 
mạnh tới hoạt động CTXH. Bệnh viện Nhi 
Trung ương là một trong những bệnh viện đầu 
tiên thành lập phòng Công tác xã hội trong cả 
nước và được Bộ Y tế chọn là mô hình điểm 
khu vực phía Bắc để các bệnh viện đến tham 
quan và học tập. Tại bệnh viện, trung bình mỗi 
năm có khoảng 7000 lượt bệnh nhi và gia đình 

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Mô tả thực trạng kiến thức, thái độ, hành vi của nhân viên y tế về nghề công tác xã hội tại 
Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2019.

Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế mô tả cắt ngang với 90 nhân viên y tế làm việc tại các khoa lâm 
sàng thuộc 3 nhóm bệnh: cấp tính, mãn tính và nhóm hồi sức tại Bệnh viện Nhi Trung ương (18/879 La 
Thành, Đống Đa, Hà Nội) năm 2019.

Kết quả: Kết quả nghiên cứu cho thấy nhân viên y tế tại bệnh viện Nhi Trung ương có kiến thức về nghề 
công tác xã hội  ở mức trung bình (48,9%). Phần lớn nhân viên y tế có thái độ tích cực về nghề công tác 
xã hội (80%) đồng thời có hành vi trong việc tương tác phù hợp (75,6%) với nhân viên công tác xã hội. 

Kết luận: Việc nâng cao kiến thức của nhân viên y tế về nghề công tác xã hội trong bệnh viện là hết sức 
cần thiết. Đây là một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất chượng cũng như vai trò 
của các hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện. 

Từ khóa: Nhận thức của nhân viên y tế, công tác xã hội trong bệnh viện, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Kiến thức, thái độ, và hành vi của nhân viên y tế về nghề công tác xã hội 
tại Bệnh viện Nhi Trung ương
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bệnh nhi được kết nối nguồn lực hỗ trợ các dịch 
vụ khám chữa bệnh, sinh hoạt, vv... Mạng lưới 
công tác xã hội tại bệnh viện được kết nối với 
các khoa lâm sàng thông qua đội ngũ NVYT cụ 
thể là trưởng khoa và điều dưỡng trưởng (4). 
Tuy nhiên tại bệnh viện chưa có một nghiên cứu 
nào về vấn đề thực trạng kiến thức, thái độ, hành 
vi của NVYT về nghề CTXH trong bệnh viện. 
Trong khuôn khổ bài viết này  tác giả  tập trung 
mô tả thực trạng  Kiến thức, thái độ, hành vi của 
NVYT về Nghề công tác xã hội trong bệnh viện 
tại bệnh viện Nhi Trung ương năm 2019.

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU

Thiết kế nghiên cứu

Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang nhằm 
mô tả thực trạng kiến thức, thái độ, hành vi 
của nhân viên y tế về nghề công tác xã hội tại 
bệnh viện Nhi Trung ương năm 2019.

Địa điểm và thời gian nghiên cứu

Tháng 10 năm 2019 tại Bệnh viện Nhi Trung 
ương, số 18/879 La Thành, Đống Đa, Hà Nội.

Đối tượng nghiên cứu

Nhân viên y tế đang công tác tại bệnh viện 
Nhi Trung ương.

Cỡ mẫu, chọn mẫu

Mỗi khoa trung bình có 5 bác sỹ chính và 5 
điều dưỡng chính có thâm niên làm việc từ 1 
năm trở lên. Vì vậy, tác giả lựa chọn tổng 90 
mẫu chia đều 9 khoa lâm sàng. Mỗi khoa 10 
người gồm 5 bác sĩ và 5 điều dưỡng (trong 
đó có 01 bác sỹ là lãnh đạo khoa và 01 điều 
dưỡng trưởng của khoa).

Tiêu chuẩn lựa chon đối tượng nghiên cứu 
là các bác sĩ, điều dưỡng chính làm việc tại 
các khoa lâm sàng thuộc 3 nhóm bệnh: cấp 

tính, mãn tính và nhóm hồi sức. Tác giả chỉ 
lựa chọn đối tượng là bác sĩ và điều dưỡng 
vì đây là 2 đối tượng có thời gian tiếp xúc và 
tương tác trực tiếp với nhân viên công tác xã 
hội nhiều nhất. Ngoài ra trong số các bác sĩ 
tác giả chọn 1 bác sỹ là lãnh đạo khoa nhằm 
thu thập được đa dạng thông tin từ những góc 
nhìn khác nhau. Tương tự với điều dưỡng, tác 
giả cũng chọn 1 trong số đó là điều dưỡng 
trưởng của khoa. Tiêu chuẩn loại trừ là bác 
sỹ, điều dưỡng đi học, thực tập hoặc đi luân 
khoa tại khoa. Các khoa lâm sàng được chọn 
để tiến hành khảo sát đó là: Nhóm bệnh cấp 
tính (Khoa hô hấp, khoa tai mũi họng, khoa 
ngoại tiết niệu); Nhóm bệnh mãn tính (Khoa 
miễn dịch dị ứng, khoa thần kinh, khoa ung 
bướu); và Nhóm bệnh hồi sức (Khoa điều trị 
tích cực nội khoa, khoa điều trị tích cực ngoại 
khoa, khoa hồi sức cấp cứu sơ sinh).

Phương pháp thu thập số liệu

Nghiên cứu sử dụng phương pháp điều tra 
bảng hỏi để thu thập số liệu. Tác giả đã tham 
khảo bảng hỏi Q-MSW được tác giả Trương 
Nguyễn Xuân Quỳnh xây dựng thử nghiệm tại 
Đại học Chulalongkorn, BV Đại học Y Dược 
TP HCM (5) và chỉnh sửa một số câu hỏi để 
phù hợp với thực tiễn tại bệnh viện Nhi Trung 
ương. Từng nội dung, cấu trúc và thứ tự các 
câu hỏi trong bảng hỏi được sắp xếp theo một 
logic nhất định, được thử nghiệm đánh giá để 
có tính hiệu lực và độ tin cậy cao. Bảng hỏi 
được chia làm 4 phần: Đặc điểm nhân khẩu, 
kinh tế xã hội; kiến thức về CTXH; thái độ liên 
quan đến CTXH trong y tế và hành vi liên quan 
đến việc tương tác với nhân viên CTXH trong 
y tế. Bảng hỏi được mã hóa cho điểm từng nội 
dung và đánh giá dựa trên thang đo nhận thức 
của Benjamin Bloom (5) cụ thể như sau: 

+ Phần kiến thức (Bao gồm 4 câu)

Câu 1 gồm 6 nội dung liên quan đến định 
nghĩa về CTXH trong bệnh viện. Từ nội dung 
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1 đến nội dung 4 điểm được tính như sau: Đáp 
án 1 - 0 điểm, đáp án 2 - 0,5 điểm, đáp án 3 
- 1 điểm, đáp án 4 - 1,5 điểm, đáp án 5 là 2 
điểm. Nội dung 5, 6 được tính điểm như sau: 
Đáp án 1 - 2 điểm, đáp án 2 - 1,5 điểm, đáp 
án 3 - 1 điểm, đáp án 4 - 0,5 điểm, đáp án 5 
- 0 điểm (4). Câu 2 hỏi về đối tượng tiếp cận 
của CTXH: Cá nhân, nhóm, cộng đổng (mỗi 
đáp án được tính 1 điểm). Câu 3 bao gồm 15 
nội dung liên quan tới vai trò của nhân viên 
CTXH (mỗi đáp án đúng được tính 1 điểm). 
Các đáp án sai không được tính điểm gồm: 
nội dung số 10, 11, 12, 15. Câu 4 đánh giá 
CTXH và từ thiện giống nhau đúng hay sai? 
Đáp án “Đúng” được tính 0 điểm, đáp án 
“Sai” được tính 1 điểm. Tổng điểm cao nhất 
là 27 điểm. Dưới 60% tổng điểm (<16 điểm): 
Có kiến thức hoặc hiểu biết thấp; Từ 60% - 
80% tổng điểm (17 – 22 điểm): Có mức kiến 
thức hoặc hiểu biết trung bình; và trên 80% 
tổng điểm (>23 điểm): Có hiểu biết hoặc kiến 
thức tốt.

+ Phần thái độ

Bao gồm 6 nội dung đánh giá về thái độ của 
NVYT liên quan đến CTXH trong bệnh viện. 
Trong đó có 2 nội dung (1 và 6) về thái độ 
“tích cực“, 4 nội dung (2, 3, 4, 5) về thái độ 
“tiêu cực“ được đánh giá theo 5 mức độ (1: 
Hoàn toàn không đồng ý – 5: Hoàn toàn đồng 
ý). Cách cho điểm như sau: Nội dung 1 và 
6: Đáp án 1 - 0 điểm, đáp án 2 - 1 điểm, đáp 
án 3 - 2 điểm, đáp án 4 - 3 điểm, đáp án 5 - 4 
điểm. Nội dung 2, 3, 4, 5 tính điểm như sau: 
Đáp án 1 - 4 điểm, đáp án 2 - 3 điểm, đáp án 3 
- 2 điểm, đáp án 4 - 1 điểm, đáp án 5 - 0 điểm. 
Tổng điểm là 24, từ 13 điểm trở lên được tính 
là có thái độ tích cực.

+ Phần hành vi

Bao gồm 7 nội dung đánh giá hành vi liên 
quan đến việc tương tác với nhân viên CTXH 

trong bệnh viện. Các nội dung được đánh giá 
theo 5 mức độ (1: Không bao giờ, 2: Hiếm 
khi, 3: Thỉnh thoảng, 4: Thường xuyên, 5: Rất 
thường xuyên). Cách tính điểm cho các nội 
dung đều theo cùng một cách: Đáp án 1 - 0 
điểm, đáp án 2 - 1 điểm, đáp án 3 - 2 điểm, 
đáp án 4 - 3 điểm, đáp án 5 - 4 điểm. Tổng 
điểm là 28 điểm. Từ 15 điểm trở lên được tính 
là có mức độ tương tác phù hợp với nhân viên 
xã hội.

Điều tra viên tiếp cận NVYT thông qua buổi 
làm việc với lãnh đạo khoa; giới thiệu về mục 
đích, ý nghĩa của nghiên cứu; tính bảo mật 
thông tin và sự đồng ý tham gia nghiên cứu 
của đối tượng, sau đó điều tra viên tiến hành 
phỏng vấn. Cuối buổi tác giả sẽ tổng hợp để 
kiểm tra về số lượng cũng như chất lượng 
của phiếu hỏi, nếu có thiếu sót thì bổ sung và 
hoàn chỉnh.

Xử lý và phân tích số liệu

Số liệu sau khi thu thập sẽ được mã hóa và 
làm sạch trước khi nhập liệu. Số liệu được 
nhập bằng phần mềm Epidata 3.1 và được xử 
lí bằng phần mềm SPSS 20.0.

KẾT QUẢ

Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu

Bảng 1 cho thấy trong tổng số 90 NVYT được 
phỏng vấn có đến 77,8% là nữ, 85,5% NVYT 
có trình độ đại học và sau đại học (trong đó 
có tới  56,6 % NVYT có trình độ sau đại học). 
Phần lớn (82,2%) NVYT có thu nhập trung 
bình một tháng từ 10 triệu đến 20 triệu. 100% 
số NVYT được khảo sát có sự tương tác với 
nhân viên CTXH trong đó mức độ tương tác 
thỉnh thoảng chiếm 62,3%, thường xuyên 
chiếm 24,4%, hiếm có là 12,2%. Bên cạnh đó 
trong số NVYT được phỏng vấn đã có 32,2% 
số cán bộ đã được tham gia tập huấn CTXH. 

Dương Thị Minh Thu



100

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển (Tập 04, Số 01-2020)
Journal of Health and Development Studies (Vol.04, No.01-2020)

Bảng 1. Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu

Chỉ số Tần số 
(n=90)

Tỷ lệ 
(%) Chỉ số Tần số 

(n=90)
Tỷ lệ 
(%)

Giới tính Tham gia tập huấn CTXH

Nam 20 22,2 Có tham gia 29 32,2

Nữ 70 77,8 Chưa tham gia 61 67,8

Trình độ học vấn Thu nhập trung bình

Trung cấp 6 6,7 Dưới 5 triệu 0 0

Cao đẳng 7 7,8 Từ 5 - 10 triệu 0 0

Đại học 26 28,9 Từ 10 – 20 triệu 74 82,2

Sau đại học 51 56,6 Trên 20 triệu 16 17,8

Tỷ lệ tương tác với NVCTXH Mức độ tương tác với NVCTXH

Có tương tác 90 100 Hiếm có 11 12,2

Chưa tương tác 0 0 Thỉnh thoảng 56 62,3

Thường xuyên 22 24,4

Mỗi ngày 1 1,1

Thực trạng kiến thức của nhân viên y tế 
về Nghề công tác xã hội tại Bệnh viện Nhi 
Trung ương

Biểu đồ 1 cho thấy NVYT tại Bệnh viện Nhi 

Trung ương có kiến thức về nghề CTXH mới 
chỉ ở mức trung bình (48,9%). 5,6% NVYT có 
kiến thức tốt về nghề CTXH và tỷ lệ NVYT 
có kiến thức còn thấp chiếm 45,5%.

Biểu đồ 1. Thực trạng kiến thức về nghề CTXH trong bệnh viện của NVYT tại Bệnh 
viện Nhi Trung ương. 

Dương Thị Minh Thu

Kiến thức thấp Kiến thức trung 
bình

Kiến thức tốt

45,50% 48,90%
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Bảng 2 cho thấy đa số NVYT đã có những 
nhận thức đúng về các nội dung liên quan 
đến định nghĩa CTXH trong bệnh viện. 
Trong đó, nội dung cho rằng CTXH trong 
bệnh viện liên quan/ hoàn toàn liên quan 
đến hoạt động từ thiện chiếm tới 87,8%; 
73,3% NVYT đồng ý với nhận định CTXH 
tập trung vào mối quan hệ giữa tình trạng 
bệnh của người bệnh và các vấn đề xã hội 
của họ; 62,2% NVYT đánh giá CTXH trong 
bệnh viện là một ngành nghề chuyên môn; 
56,7% NVYT cho rằng CTXH trong bệnh 
viện cung cấp dịch vụ tham vấn và tâm lý 
giáo dục. Có thể thấy mặc dù NVYT đã có 

những nhận thức đúng về định nghĩa CTXH 
trong bệnh viện nhưng chưa đủ. Trong 2 nội 
dung hoàn toàn không liên quan đến khái 
niệm CTXH trong bệnh viện là: hoạt động 
chăm sóc người bệnh thay người nhà và hoạt 
động cung cấp dịch vụ hỗ trợ sau xuất viện 
thì vẫn có tỷ lệ lớn NVYT còn lưỡng lự hoặc 
cho rằng những nhận định này có liên quan 
đến định nghĩa về CTXH trong bệnh viện. 
Có 38,9% NVYT lưỡng lự và 38,9% NVYT 
cho rằng CTXH có liên quan/ hoàn toàn liên 
quan đến việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ 
sau xuất viện; chỉ có 20% NVYT cho rằng 
không liên quan/ hoàn toàn không liên quan.

Bảng 2. Kiến thức của NVYT về các nội dung liên quan với định nghĩa CTXH trong 
bệnh viện. 

STT Nội dung

Mức độ liên quan

Hoàn toàn 
không liên 

quan/ không 
liên quan

Lưỡng lự Liên quan/ 
hoàn toàn liên 

quan

n % n % n %

1 Một ngành nghề chuyên môn 11 12,2 23 25,6 56 62,2

2
Tập trung vào mối quan hệ giữa 
tình trạng bệnh của người bệnh và 
các vấn đề xã hội của họ

7 7,8 17 18,9 66 73,3

3 Cung cấp dịch vụ tham vấn và tâm 
lý giáo dục 14 15,5 25 27,8 51 56,7

4 Hoạt động từ thiện 2 2,2 9 10 79 87,8

5 Chăm sóc người bệnh thay người 
nhà 41 45,5 33 36,7 16 17,8

6 Cung cấp dịch vụ hỗ trợ sau xuất 
viện 20 22,2 35 38,9 35 38,9

Bảng 3 trình bày về nội dung đánh giá vai 
trò của nhân viên CTXH trong bệnh viện, 
qua kết quả khảo sát cớ thể thấy đại đa số 
(93,3%) NVYT cho rằng từ thiện (gây quỹ 

cho người bệnh nghèo) là một vai trò của 
nhân viên CTXH; đồng thời nhân viên 
CTXH có vai trò tổ chức các hoạt động vui 
chơi, giải trí, hỗ trợ NVYT có hoàn cảnh 
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khó khăn (81,1%) và Chăm sóc khách hàng 
(62,2%); tuy nhiên, chỉ có 18,9% NVYT cho 
rằng CTXH đánh giá kết quả điều trị. Đây là 
những nhận định chưa chính xác về vai trò 
của nhân viên CTXH trong bệnh viện. Kết 
quả nghiên cứu cũng cho thấy đã có số lượng 
lớn NVYT đánh giá cao về các vai trò: Cung 
cấp thông tin hướng dẫn (78,9%); đánh giá, 
lập kế hoạch và can thiệp các vấn đề tài 
chính của người bệnh (67,8%); dẫn dắt các 

nhóm đồng đẳng cho người bệnh mắc một số 
bệnh đặc biệt (61,1%); tham vấn cho người 
bệnh và gia đình (60%) hay cải tiến chất 
lượng y khoa của bệnh viện (54,4%); Các 
vai trò: can thiệp khủng hoảng (50%); quản 
lý trường hợp (45,6%); giáo dục người bệnh 
và gia đình người bệnh (44,4%) và đánh giá, 
chẩn đoán, lập kế hoạch và can thiệp các vấn 
đề tâm lý xã hội của người bệnh (41,1%) có 
tỷ lệ NVYT lựa chọn ở mức trung bình. 

Bảng 3. Kiến thức của NVYT về vai trò của nhân viên CTXH trong bệnh viện tại bệnh 
viện Nhi Trung ương

STT Nội dung
Tần số 

(n)
Tỷ lệ 
(%)

1 Đánh giá, chẩn đoán, lập kế hoạch và can thiệp các vấn đề tâm lý 
xã hội của người bệnh 37 41,1

2 Đánh giá, lập kế hoạch và can thiệp các vấn đề tài chính của người 
bệnh 61 67,8

3 Quản lý trường hợp 41 45,6

4 Tham vấn cho người bệnh và gia đình 54 60

5 Cung cấp thông tin hướng dẫn 71 78,9

6 Can thiệp khủng hoảng 45 50

7 Cải tiến chất lượng dịch vụ y khoa của bệnh viện 49 54,4

8 Giới thiệu, chuyển gửi và phát triển nguồn nhân lực cần có cho 
người bệnh 34 37,8

9 Lập kế hoạch xuất viện cho người bệnh 23 25,6

10 Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, hỗ trợ NVYT có hoàn cảnh 
khó khăn 73 81,1

11 Chăm sóc khách hàng 56 62,2

12 Đánh giá kết quả điều trị 17 18,9

13 Dẫn dắt các nhóm đồng đẳng cho người bệnh mắc một số bệnh đặc 
biệt 55 61,1

14 Giáo dục người bệnh và gia đình 40 44,4

15 Từ thiện ( gây quỹ cho người bệnh nghèo) 84 93,3
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Thực trạng thái độ của NVYT về nghề 
CTXH trong bệnh viện tại bệnh viện Nhi 
Trung ương 

Biểu đồ 2 cho thấy phần lớn NVYT đều có thái 
độ tích cực với các hoạt động CTXH trong bệnh 
viện (80%), thái độ chưa tích cực chiếm 20%. 

Biểu đồ 2. Thái độ của NVYT về CTXH trong bệnh viện tại bệnh viện Nhi Trung ương. 
Đơn vị %

Kết quả bảng 4 cho thấy số NVYT đồng ý/ 
hoàn toàn đồng ý với nhận định người bệnh 
cần được trợ giúp về mặt xã hội của nhân viên 
CTXH chiếm tỷ lệ cao (83,3%), chỉ có 2,2% 
NVYT hoàn toàn không đồng ý/ không đồng 
ý với nhận định này. 63,3% NVYT cho rằng 
CTXH có thể giúp nâng cao kết quả điều trị. 
Trong số các nội dung về thái độ “tiêu cực“ 
(nội dung 2, 3, 4, 5 bảng 4): 54,5% NVYT 
hoàn toàn không đồng ý/ đồng ý với quan 
điểm nhân viên CTXH không nên làm việc 

trong nhóm điều trị. 48,9%, NVYT hoàn toàn 
không đồng ý/ không đồng ý với quan niệm 
cho rằng nhân viên CTXH không có đủ kiến 
thức để làm việc trong nhóm điều trị. 45,6%  
cho rằng nhân viên CTXH có đủ kỹ năng để 
làm việc trong nhóm điều trị tuy nhiên số 
NVYT còn lưỡng lự về nội dung này chiếm 
tới 34,4%; 46,7% NVYT không đồng ý/ hoàn 
toàn không đồng ý với nhận định Bác sỹ và 
điều dưỡng nên ra quyết định cho nhân viên 
CTXH (NVYT còn lưỡng lự chiếm 32,2%). 

Bảng 4. Thái độ của NVYT với một số nhận định về CTXH trong bệnh viện tại bệnh 
viện Nhi Trung ương

STT Nội dung

Hoàn toàn không 
đồng ý/ Không 

đồng ý

Lưỡng lự Đồng ý/ hoàn toàn 
đồng ý

n % n % n %

1 CTXH có thể giúp nâng 
cao chất lượng điều trị 8 8,9 25 27,8 57 63,3
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2
NV CTXH không có đủ 
kiến thức để làm việc 
trong nhóm điều trị

44 48,9 21 23,3 25 27,8

3
NV CTXH không có 
đủ kỹ năng để làm việc 
trong nhóm điều trị

41 45,6 31 34,4 18 20

4
Bác sỹ và điều dưỡng 
nên ra quyết định cho 
nhân viên CTXH

42 46,7 29 32,2 19 21,1

5
NV CTXH không nên 
làm việc trong nhóm 
điều trị

49 54,5 30 33,3 11 12,2

6
Người bệnh cần được trợ 
giúp về mặt xã hội của 
NV CTXH

2 2,2 13 14,5 75 83,3

Thực trạng hành vi của NVYT trong việc 
tương tác với nhân viên CTXH tại bệnh 
viện Nhi Trung ương

Biểu đồ 3 cho thấy mức độ tương tác phù 
hợp của NVYT với nhân viên CTXH tại bệnh 

viện Nhi Trung ương chiếm tỷ lệ cao (75,6%). 
Mức độ tương tác chưa phù hợp chiếm 24,4%. 
Con số này khá tương đồng với tỷ lệ NVYT 
có thái độ tích cực và chưa tích cực với nghề 
CTXH trong bệnh viện. 

Biểu đồ 3. Mức độ tương tác của NVYT với nhân viên CTXH trong bệnh viện tại bệnh 
viện Nhi Trung ương. 

Bảng 5 cho thấy: 61,1% số NVYT được khảo 
sát trả lời họ thường xuyên/ rất thường xuyên 
tìm kiếm những dịch vụ hỗ trợ xã hội từ nhân 
viên CTXH và chuyển gửi người bệnh có nhu 
cầu đến phòng CTXH (56,7%). 45,5% NVYT 
trả lời họ thường xuyên/ rất thường xuyên 

thảo luận với nhân viên CTXH về vấn đề xã 
hội của người bệnh. Kết quả bảng 5 cũng cho 
thấy vẫn còn tỷ lệ lớn (40%) NVYT không 
bao giờ/ hiếm khi thảo luận với NV CTXH về 
các vấn đề sức khỏe tâm thần của người bệnh, 
34,4% không bao giờ/ hiếm khi làm việc 
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trong cùng một nhóm với nhân viên CTXH. 
5,5% NVYT còn lưỡng lự, 27,8% không bao 
giờ/ hiếm khi thảo luận với nhân viên CTXH 
về bệnh lý của người bệnh. Trong khi việc 

thảo luận này là một trong những nội dung 
không thể thiếu giúp nhân viên CTXH bệnh 
viện lên kế hoạch trợ giúp người bệnh cũng 
như gia đình người bệnh.

Bảng 5. Hành vi của NVYT trong việc tương tác với nhân viên CTXH tại bệnh viện Nhi 
Trung ương

STT Nội dung

Mức độ tương tác

Không bao 
giờ/ Hiếm khi

Thỉnh thoảng Thường xuyên/ 
rất thường 

xuyên

n % n % n %

1 Thảo luận với NV CTXH về vấn đề xã 
hội của người bệnh 14 15,6 35 38,9 41 45,5

2 Thảo luận với NV CTXH về bệnh lý của 
người bệnh 25 27,8 41 45,5 24 26,7

3 Thảo luận với NV CTXH về các vấn đề 
sức khỏe tâm thần của người bệnh 36 40 25 27,8 29 32,2

4 Làm việc trong cùng một nhóm với Nv 
CTXH 31 34,4 29 32,2 30 33,3

5 Chuyển gửi người bệnh có nhu cầu đến 
phòng CTXH 11 12,2 28 31,1 51 56,7

6 Tìm kiếm những dịch vụ hỗ trợ xã hội từ 
NV CTXH cho người bệnh 7 7,8 28 31,1 55 61,1

7 Yêu cầu sự tư vấn của NV CTXH 21 23,4 40 44,4 29 32,2

BÀN LUẬN

Về kiến thức

Qua kết quả khảo sát có thể thấy kiến thức của 
đội ngũ NVYT về CTXH trong bệnh viện tại 
Bệnh viện Nhi Trung ương ở mức trung bình 
(48,9%), tỷ lệ NVYT có kiến thức thấp vẫn 
còn cao ( 45,5%), tỷ lệ NVYT có kiến thức tốt 
mới chỉ chiểm 5,6%. Tỷ lệ nhân viên y tế tại 
Bệnh viện Nhi Trung ương có kiến thức tốt về 
CTXH cao hơn so với nghiên cứu của tác giả 
Trương Nguyễn Xuân Quỳnh năm 2017 (5). 

Tuy nhiên theo thang điểm các NVYT có số 
điểm dao động trong khoảng từ 14 đến 15,5 
điểm, đồng thời điểm của nhóm NVYT có 
kiến thức trung bình dao động trong khoảng 
20 đến 22,5 điểm chiếm tỷ lệ cao. Điều này 
cho thấy việc tổ chức tập huấn nâng cao kiến 
thức về nghề CTXH cho đội ngũ NVYT là hết 
sức cần thiết nhằm giúp họ hiểu đúng và đầy 
đủ về nghề CTXH trong bệnh viện. Việc nhận 
thức không đầy đủ và kỹ lưỡng dẫn đến việc 
NVYT đã đánh đồng các hoạt động công tác 
xã hội với hoạt động từ thiện từ đó đánh giá 
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thấp vai trò của CTXH trong bệnh viện cũng 
như vai trò của các nhân viên CTXH trong 
bệnh viện. Hai vai trò được NVYT đánh giá 
cao nhất là: Từ thiện 93,3%, tổ chức các hoạt 
động vui chơi, giải trí, hỗ trợ NVYT có hoàn 
cảnh khó khăn 81,1%. Hai vai trò này không 
nằm trong danh sách vai trò chuyên nghiệp 
của nhân viên CTXH ở nhiều nước trên thế 
giới (2, 3). Tuy nhiên vai trò cung cấp thông 
tin hướng dẫn được quy định trong thông tư 
43 của Bộ Y tế cũng đã được đánh giá cao 
(78,9%).

Mặc dù CTXH trong bệnh viện còn là một 
nghề mới ở Việt Nam. Song, Bệnh viện Nhi 
Trung ương là một trong những bệnh viện 
tiên phong phát triển các hoạt động CTXH 
trong cả nước. Tổ CTXH được thành lập tại 
bệnh viện từ năm 2008. Sau 1 quá trình phấn 
đấu không ngừng của đội ngũ làm CTXH, 
tháng 5 năm 2011 Phòng CTXH được thành 
lập (trước khi đề án “Phát triển nghề CTXH 
trong ngành Y tế  giai đoạn 2011 – 2020” còn 
chưa được ban hành 15/7/2011). Phòng vinh 
dự được Bộ Y tế chọn làm mô hình điểm của 
khu vực phía Bắc về CTXH trong bệnh viện 
đồng thời nhận được sự quan tâm chỉ đạo rất 
sát sao từ các cấp lãnh đạo. Bệnh viện cũng 
đã tổ chức các khóa tập huấn, hội thảo nhằm 
nâng cao nhận thức của đội ngũ NVYT về 
CTXH trong bệnh viện đặc biệt là đội ngũ cán 
bộ chủ chốt. Theo số liệu thu thập được đã có 
32,2% số NVYT đã tham gia tập huấn CTXH 
(Tỷ lệ này thuộc về đội ngũ lãnh đạo chủ chốt 
của các khoa). Đây là một lợi thế trong việc 
nâng cao kiến thức của NVYT về nghề CTXH 
trong bệnh viện cũng như phát triển CTXH 
trong bệnh viện theo hướng chuyên nghiệp.

 Kết quả nghiên cứu cho thấy đội ngũ NVYT 
của bệnh viện có sự tương tác thường xuyên 
với nhân viên CTXH. Tuy nhiên NVYT có 
kiến thức thấp về nghề CTXH trong bệnh viện 
chiếm tỷ lệ còn cao (45,5%) do bệnh viện mới 

chú trọng tập huấn cho đội ngũ cán bộ chủ 
chốt là lãnh đạo và điều dưỡng trưởng của 
khoa, đội ngũ nhân viên chưa được tiếp cận 
nhiều với các lớp tập huấn này. Theo khảo sát 
có tới 61% số NVYT được phỏng vấn trả lời 
là học chưa từng được tham gia bất kỳ khóa 
đào tạo nào liên quan đến CTXH. Các khóa 
tập huấn cũng chưa được mở thường xuyên 
và còn hạn chế. 

Về thái độ

Mặc dù kiến thức về nghề CTXH trong bệnh 
viện còn ở mức trung bình nhưng thái độ tích 
cực liên quan tới CTXH trong bệnh viện vẫn 
chiếm tỷ lệ cao (80%). Tỷ lệ này cao hơn so 
với nghiên cứu của Trương Nguyễn Xuân 
Quỳnh năm 2017 (5). Trong tiến trình hoạt 
động của mình, phòng CTXH đã khẳng định 
được vai trò và vị trí của mình trong các hoạt 
động hỗ trợ người bệnh, gia đình người bệnh 
và NVYT. 100% bệnh nhi có hoàn cảnh khó 
khăn điều trị tại bệnh viện được Phòng CTXH 
tiếp nhận và kết nối hỗ trợ về mọi mặt: Chi 
phí chữa bệnh, chi phí sinh hoạt, các hoạt 
động vui chơi giải trí... góp phần nâng cao 
chất lượng điều trị. Từ khi phòng CTXH được 
thành lập bệnh viện không còn hiện tượng 
trốn viện hay không có tiền phải bỏ dở điều 
trị. Với những kết quả mà phòng CTXH mang 
lại đã làm thay đổi thái độ của đội ngũ NVYT. 
Bên cạnh đó, bệnh viện đã xây dựng và ban 
hành các quy trình về hoạt động CTXH trong 
bệnh viện và chỉ thị toàn bộ NVYT phải chấp 
hành nghiêm chỉnh. 

Về hành vi

Thái độ tích cực sẽ dẫn đến những hành vi tích 
cực. Tỷ lệ NVYT có hành vi tương tác phù 
hợp với nhân viên CTXH chiếm tới 75,6%. 
Có 24,4% NVYT có hành vi tương tác chưa 
phù hợp với nhân viên CTXH do nhận thức 
của họ chưa đầy đủ và chính xác chính vì vậy 
họ có thái độ tiêu cực và hành vi chưa phù 
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hợp. Tỷ lệ NVYT có hành vi tương tác chưa 
phù hợp trong nghiên cứu của chúng tôi thấp 
hơn so với nghiên cứu của tác giả Trương 
Nguyễn Xuân Quỳnh năm 2017 (5). 

KẾT LUẬN

Kết quả nghiên cứu cho thấy đa số nhân viên y 
tế tại Bệnh viện Nhi Trung ương có kiến thức 
về nghề CTXH ở mức trung bình (48,9%). Tuy 
nhiên phần lớn nhân viên y tế có thái độ tích 
cực về nghề CTXH (80%) đồng thời có mức độ 
tương tác phù hợp (75,6%) với nhân viên công 
tác xã hội. Nghiên cứu cũng cho thấy nhận thức 
của NVYT tại bệnh viện Nhi Trung ương có sự 
khác biệt so với định nghĩa về vai trò của CTXH 
trong bệnh viện trên thế giới và vẫn còn 1 số 
hiểu lầm về CTXH trong bệnh viện như việc 
đồng nhất các hoạt động từ thiện với các hoạt 
động CTXH. Hay từ chối việc làm việc trong 
cùng 1 nhóm với nhân viên CTXH… Kiến 
thức, thái độ, hành vi về CTXH trong bệnh viện 
của những NVYT đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo 
có sự thay đổi rõ rệt sau khi được tham gia các 
buổi hội thảo cũng như tập huấn nâng cao năng 
lực CTXH trong bệnh viện. Từ kết quả này cho 

thấy cần thường xuyên duy trì tập huấn nhằm 
nâng cao nhận thức về công tác xã hội trong 
bệnh viện cho toàn bộ đội ngũ NVYT đặc biệt 
là nhóm nhân viên có các hoạt động tương tác 
trực tiếp với nhân viên CTXH tạo điều kiện phát 
triển việc hợp tác đa ngành trong các nhóm điều 
trị. Bên cạnh đó cần thường xuyên rà soát, đánh 
giá để có những điều chỉnh phù hợp góp phần 
đưa CTXH bệnh viện phát triển theo hướng 
chuyên nghiệp.
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Knowledge, attitude, and behavior of health workers on social work 
profession at Vietnam National Children’s Hospital

                                                                               Duong Thi Minh Thu1

1 Head of Social Work Office 

Objective: Describe the status of knowledge, attitudes and behaviours of medical staffs toward 
work at the Vietnam National Children’s Hospital (VNCH) in 2019. Research method: Cross-
sectional study conducted on 90 medical staffs working in clinical departments on 3 types of 
disease: acute, chronic and resuscitation at VNCH (address: 18/879 La Thanh Ward, Dong Da 
District, Ha noi city, Vietnam in 2019. Results: the research’s results showed that medical staffs 
of VNCH had an average level of knowledge about social works (48.9%). Most of the medical 
staffs had a positive attitude about social works (80%) and showed the appropriate interaction 
(75.6%) with social workers. Conclusion: It is highly necessary to raise the knowlege of medical 
staffs about social works in the hospital that contributes to inprove the quality as well as the role 
of social work activities in the hospital.

Key words: Awareness of medical staffs, social works in the hospital, Vietnam National 
Children’s hospital.

Dương Thị Minh Thu



109

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển (Tập 04, Số 01-2020)
Journal of Health and Development Studies (Vol.04, No.01-2020)

Nguyễn Thị Kim Hoa và cộng sự

ĐẶT VẤN ĐỀ

Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của người 
dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng, 
ưu tiên hàng đầu của Đảng, Chính phủ, các cấp 
chính quyền và cần sự tham gia của mọi người 
dân, đặc biệt là những người tham gia trong lĩnh 
vực y tế và những người đảm nhiệm công tác 
công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Nghị quyết số 15/NQ-TW ngày 1/6/2012 
của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI 

một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 
2012-2020 đề ra mục tiêu đến năm 2020, 
cơ bản bảo đảm an sinh xã hội toàn dân, 
bảo đảm mức tối thiểu về y tế cho người 
dân. Tuy nhiên, vì nhiều lý khác nhau mà 
một bộ phận người dân vẫn chưa được tiếp 
cận và thụ hưởng các chính sách, chương 
trình, dịch vụ y tế, trong đó có quyền khám 
chữa bệnh. Do đó họ rất cần được sự trợ 
giúp thông qua hoạt động CTXH nói riêng 
và các hoạt động của các ngành nghề khác 
nói chung. Trước bối cảnh đó, Đảng và Nhà 

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Mô tả thực trạng thực hiện quyền an sinh xã hội về khám chữa bệnh của người dân thông qua 
hoạt động công tác xã hội (CTXH).

Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế cắt ngang mô tả. Nghiên cứu được thực hiện tại 7 tỉnh Hà Nội, 
Quảng Ninh, Hoà Bình, Đà Nẵng, Bến Tre, Đắk Lắk và thành phố Hồ Chí Minh, từ tháng 6/2018 đến 
tháng 5 năm 2019. 

Kết quả: Kết quả nghiên cứu cho thấy về quyền được hỗ trợ điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe hoạt động công 
tác xã hội nổi bật nhất là tuyên truyền chính sách và biện hộ chính sách là hoạt động được sử dụng với tỷ lệ 
thấp nhất. Về quyền được hỗ trợ tiêm chủng ngừa bệnh, hoạt động được chú trọng nhiều nhất cũng là tuyên 
truyền chính sách và thấp nhất là hoạt động hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ chính sách. Về quyền được hỗ trợ chi phí 
điều trị, khám chữa bệnh, hoạt động chủ đạo là tuyên truyền và tư vấn chính sách, hoạt động ít được thực hiện 
nhất là kết nối nguồn lực hỗ trợ. Về quyền được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí, hoạt động được 
thực hiện với tỷ lệ cao nhất vẫn là hoạt động tuyên truyền chính sách và thấp nhất là kết nối nguồn lực hỗ trợ. 

Kết luận: Từ các can thiệp và sự trợ giúp của CTXH, người dân có thể tiếp cận và thực hiện quyền khám 
chữa bệnh của mình. Nhà nước cần có rà soát và bổ sung các văn bản luật, chính sách, chương trình, dịch 
vụ về y tế để mọi người dân được tiếp cận và thụ hưởng dịch vụ. Trong thời gian tới cần đẩy mạnh hơn 
nữa sự tham gia của CTXH trong việc thúc đẩy thực hiện quyền an sinh xã hội (ASXH) của người dân 
trong cộng đồng nói chung và trong các cơ sở y tế nói riêng. 

Từ khóa: quyền an sinh xã hội, khám chữa bệnh, thực hiện, CTXH chuyên nghiệp.

Thực hiện quyền an sinh xã hội về khám chữa bệnh cho người dân thông qua 
hoạt động công tác xã hội ở Việt Nam hiện nay.

Nguyễn Thị Kim Hoa1*, Nguyễn Thị Liên2 
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nước ta đã ban hành đề án 32 về phát triển 
nghề CTXH giai đoạn 2010-2020, nhằm 
tạo nền tảng cơ bản cho việc cho triển khai 
các hoạt động CTXH trong bệnh viện, Bộ 
y tế đã ban hành Quyết định số 2154/QĐ-
BYT ngày 15/7/2011 phê duyệt “Đề án phát 
triển nghề CTXH trong ngành y tế giai đoạn 
2011-2020” hướng đến mục tiêu hình thành 
và phát triển nghề CTXH trong ngành y tế, 
góp phần tăng cường chất lượng, hiệu quả 
của sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 
sức khỏe nhân dân. Đến năm 2015, Bộ Y tế 
tiếp tục ban hành Thông tư số 43/2015/TT-
BYT quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ 
chức thực hiện nhiệm vụ CTXH của bệnh 
viện, trong đó quy định rõ nhiệm vụ hỗ trợ, 
tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác 
xã hội cho người bệnh và người nhà người 
bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh 
vv… Các văn bản trên đã được các cơ quan 
chức năng triển khai rộng trong các cơ sở y 
tế và ngoài cộng đồng.

Thông qua bài viết này, nhóm nghiên cứu mô 
tả thực trạng thực hiện quyền an sinh xã hội 
về khám chữa bệnh của người dân thông qua 
hoạt động công tác xã hội. Từ các hoạt động 
của CTXH như tư vấn chính sách, biện hộ 
chính sách, hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ và kết nối 
các nguồn lực vv... người dân có thể tiếp cận 
và thực hiện quyền khám chữa bệnh của mình 
một cách hiệu quả. 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

Bài viết dựa trên kết quả khảo sát xã hội học 
của đề tài cấp Nhà nước, Mã số KX.01.36/16-
20 về “Thực hiện quyền an sinh xã hội của 
người dân thông qua hoạt động CTXH chuyên 
nghiệp ở Việt Nam hiện nay” do nhóm nghiên 

cứu trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân 
văn (ĐHKHXH&NV) và một số trường, cơ 
quan khác phối hợp thực hiện.

Thiết kế nghiên cứu: Thiết kế cắt ngang 
mô tả .

Địa điểm, thời gian: Đề tài được thực hiện 
tại 7 tỉnh/thành phố, đó là Hà Nội, Quảng 
Ninh, Hoà Bình, Đà Nẵng, Bến Tre, Đắk Lắk 
và thành phố Hồ Chí Minh, từ 4/ 2018 đến 
5/2019.

Đối tượng nghiên cứu: Người dân đang sinh 
sống tại 07 tỉnh đã được chọn vào nghiên cứu 
thuộc Hà Nội, Quảng Ninh, Hòa Bình, Bến 
Tre, Đà Nẵng, Đắk Lắk và thành phố Hồ Chí 
Minh. Người dân được lựa chọn tham gia 
trong nghiên cứu là những người yếu thế, bao 
gồm: Người nghèo, cận nghèo, người khuyết 
tật, người mắc bệnh hiểm nghèo, người có 
công với cách mạng. Nghiên cứu loại trừ 
những người dân là người giàu có và những 
người có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Đối 
tượng nghiên cứu được thông báo trước về 
mục đích của nghiên cứu, các hoạt động sẽ 
tham gia (trả lời phiếu hỏi, phỏng vấn sâu) và 
tự nguyện tham gia nghiên cứu. 

Cỡ mẫu, cách chọn mẫu: Tại mỗi tỉnh/
thành, đề tài lựa chọn 02 quận/huyện và 
mỗi quận/huyện lựa chọn 01 xã/phường để 
tiến hành khảo sát. Cỡ mẫu khảo sát của đề 
tài là 2.100 người dân. Việc lựa chọn tỉnh/
thành phố và quận/huyện có tính đến các địa 
bàn đã triển khai nhiều hoạt động như tập 
huấn, hội thảo và tuyên truyền về CTXH. 
Xã/phường được lựa chọn là có cán bộ tốt 
nghiệp chuyên ngành CTXH làm cán bộ văn 
hoá xã hội, họ nắm chắc các văn bản, chính 
sách và thường xuyên hỗ trợ các đối tượng 
của CTXH. 

Nguyễn Thị Kim Hoa và cộng sự
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Bảng 1. Cơ cấu mẫu khảo sát tại 7 tỉnh/thành phố

STT Tỉnh Huyện, xã
Số lượng người 

dân

1 Đắk Lắk
Xã Yang Tao, Huyện Lắk 150
Phường Tân Lập, Tp.Buôn ma Thuột 150

2 Quảng Ninh
Phường Cẩm Bình, Tp.Cẩm Phả 150
Phường Hồng Gai, Tp.Hạ Long 150

3 Hòa Bình
Xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi 150
Xã Yên Lập, huyện Cao Phong 150

4 Hà Nội
Thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa 150
Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm 150

5 TP Hồ Chí Minh
Phường Phú Trung, Quận Tân Phú 150
Phường 6, Quận 5 150

6 Đà Nẵng
Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê 150
Phường Nam Dương, Quận Hải Châu 150

7 Bến Tre
Phường Phú Khương, TP Bến tre 150
Phường 6, TP Bến Tre 150

Tổng chung 2100

Đạo đức nghiên cứu

Trước khi thực hiện khảo sát người dân hay 
nhân viên CTXH, điều tra viên đều giải thích 
đầy đủ, rõ ràng ý nghĩa của hoạt động khảo 
sát, cam kết giữ kín thông tin cá nhân của 
người được hỏi, từ đó huy động sự tham gia 
tự nguyện của các bên. 

Kỹ thuật, công cụ và quy trình thu thập số 
liệu: Bộ công cụ bao gồm bảng hỏi đã được sử 
dụng để thu thập số liệu ở 07 tỉnh/thành. Tại 
mỗi tỉnh/thành phố đã tổ chức toạ đàm với Sở 
lao động thương binh xã hội, trong đó có nội 
dung về hoạt động CTXH thực hiện quyền an 
sinh về chăm sóc sức khoẻ. Đối với người dân 
tại mỗi xã/ phường lập danh sách theo tổ khu 
phố và thôn xóm, chọn 150 người dân theo 
bước nhẩy K. Điều tra viên là tổ trưởng dân 
phố/trưởng thôn hoặc cán bộ hội phụ nữ điều 
tra 10 người trong tổ/thôn của mình trên cơ sở 
đã được tập huấn điều tra viên. Thông tin thu 
được đảm bảo khách quan và đủ độ tin cậy. 

Phương pháp thu thập số liệu: phỏng vấn 
trực tiếp người dân theo bộ câu hỏi được thiết 
kế sẵn về một số yếu tố liên quan đến thực trạng 
thực hiện quyền khám chữa bệnh của người dân 
(nhân khẩu học, tuổi, giới tính, nghề nghiệp...).

Xử lý và phân tích số liệu: Các số liệu được 
kiểm tra mã hóa, nhập liệu bằng phần mềm 
Epidata phiên bản 3.1, được làm sạch trước khi 
nhập liệu và xử lý theo chương trình SPSS 16.0.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Quyền ASXH về khám chữa bệnh thực sự là một 
trong những quyền quan trọng và là biện pháp cứu 
cánh đối với người dân, nhất là đối với các nhóm 
người khuyết tật, người cao tuổi, người nghèo/cận 
nghèo, vv... trong các trường hợp đối mặt với rủi ro 
ốm đau, bệnh tật cho người dân; đồng thời cũng tạo 
tâm lý yên tâm hơn cho người dân trong quá trình 
điều trị bệnh tật. Chính vì thế, các nhân viên CTXH 
chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp và không 
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Bảng 2. Quyền được hỗ trợ điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe

  Hoạt động CTXH
Hà 
Nội 

N=300

Quảng 
Ninh  

N=300

Hòa 
Bình 

N=300

Đà 
Nẵng 

N=300

TP 
HCM
N=300

Bến 
Tre 

N=300

Đắk 
Lắk 

N=300

Tổng 
N=2100

Tuyên truyền chính 
sách

3,3 14,7 28,7 14,0 9,7 28,0 17,3 16,5

Tư vấn chính sách 11,0 17,3 11,7 8,7 5,3 7,3 10,0 10,2
Biện hộ chính sách 5,0 5,0 2,3 1,3 3,0 1,7 6,0 3,5
Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ 
chính sách

4,3 3,3 4,7 4,3 1,0 3,7 6,7 4,0

Kết nối nguồn lực hỗ 
trợ

5,3 3,7 5,7 2,3 0,7 1,0 7,3 3,7

Khác 0,0 3,3 0,7 1,0 0,0 0,0 1,0 0,9

Trong số 2100 người dân được khảo sát, kết 
quả tại bảng 2 cho thấy phần lớn hoạt động 
tuyên truyền chính sách được thực hiện khá 
tốt (16,5%) tiếp đến là hoạt động tư vấn chính 
sách cũng có tỷ lệ khá cao (10,2%), thấp nhất ở 
kết quả chung của 07 tỉnh là hoạt động biện hộ 
chính sách và hoạt động khác (3,5 % và 0,9%). 

Với hoạt động tuyên truyền chính sách địa 
phương có tỷ lệ cao nhất là Hòa Bình (28,7%) 
và thấp nhất là TP. Hồ Chí Minh (9,7%), hoạt 
động kết nối nguồn lực cũng có tỷ lệ thấp 
(3,7%), ở hoạt động này TP. Hồ Chí Minh là 
thành phố có tỷ lệ thấp nhất (0,7%) và cao nhất 
là Đắk Lắk 7,3%.

Bảng 3. Quyền được hỗ trợ tiêm chủng ngừa bệnh

  Hoạt động CTXH
Hà Nội 
N=300

Quảng 
Ninh  

N=300

Hòa 
Bình 

N=300

Đà 
Nẵng 

N=300

TP 
HCM
N=300

Bến 
Tre 

N=300

Đắk 
Lắk 

N=300

Tổng 
N=2100

Tuyên truyền chính 
sách

22,3 24,3 64,7 27,7 6,3 37,7 33,7 31,0

Tư vấn chính sách 29,0 18,7 22,3 17,0 3,7 7,0 21,3 17,0
Biện hộ chính sách 14,0 9,7 4,0 3,3 1,0 1,3 7,7 5,9
Hỗ trợ chuẩn bị hồ 
sơ chính sách

4,7 2,7 7,0 2,0 2,0 1,3 8,7 4,0

Kết nối nguồn lực 
hỗ trợ

4,0 3,7 9,7 4,7 0,7 0,7 7,3 4,4

Khác 1,0 7,0 1,0 1,7 0,0 0,0 1,0 1,7

chuyên tích cực thực hiện, trong đó tập trung nhiều 
vào công tác hỗ trợ cấp thẻ BHYT miễn phí và hỗ 
trợ người dân tiêm chủng ngừa bệnh.

Các hoạt động hỗ trợ người dân thực hiện quyền 
ASXH về khám chữa bệnh thông qua hoạt động 
CTXH được thể hiện rõ nét qua các bảng dưới đây.
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Bảng 3 về quyền được tiêm chủng ngừa bệnh 
cho thấy hoạt động hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ 
chính sách và kết nối nguồn lực hỗ trợ chiếm 

tỷ lệ thấp (4,0% và 4,4%). Hoạt động tuyên 
truyền chính sách vẫn là hoạt động chiếm tỷ 
lệ cao nhất (31%).

Bảng 4.Quyền được hỗ trợ chi phí điều trị, khám chữa bệnh

 Hoạt động CTXH
Hà Nội 
N=300

Quảng 
Ninh  

N=300

Hòa 
Bình 

N=300

Đà 
Nẵng 

N=300

TP 
HCM
N=300

Bến 
Tre 

N=300

Đắk 
Lắk 

N=300

Tổng 
N=2100

Tuyên truyền chính 
sách

10,3 21,0 58,3 29,3 9,7 28,7 22,7 25,7

Tư vấn chính sách 29,7 18,0 23,0 11,0 6,3 8,0 13,7 15,7

Biện hộ chính sách 17,0 9,3 5,7 2,3 2,3 1,0 5,3 6,1

Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ 
chính sách

9,0 2,0 10,7 4,0 2,3 1,7 11,0 5,8

Kết nối nguồn lực hỗ 
trợ

11,7 3,7 10,0 4,7 0,3 1,7 7,7 5,7

Khác 1,3 5,7 1,7 2,3 0,0 0,0 0,7 1,7

Quyền được hỗ trợ chi phí điều trị, khám 
chữa bệnh bảng 4 cho thấy với hoạt động 
tuyên truyền chính sách tỉnh có tỷ lệ cao nhất 
là Hòa Bình (58,3%) và thấp nhất là TP. Hồ 

Chí Minh. Hoạt động kết nối nguồn lực hỗ 
trợ, chuẩn bị hồ sơ chính sách có tỷ lệ tương 
đương (5,7% và 5,8%).

Bảng 5. Quyền được cấp thẻ BHYT miễn phí

 Hoạt động CTXH
Hà Nội 
N=300

Quảng 
Ninh  

N=300

Hòa 
Bình 

N=300

Đà 
Nẵng 

N=300

TP 
HCM
N=300

Bến 
Tre 

N=300

Đắk 
Lắk 

N=300

Tổng 
N=2100

Tuyên truyền chính 
sách

8,3 20,3 70,0 26,0 12,0 36,7 30,7 29,1

Tư vấn chính sách 25,3 16,7 26,3 16,0 5,7 11,0 15,3 16,6

Biện hộ chính sách 15,3 8,3 7,0 2,0 1,7 1,7 7,3 6,2

Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ 
chính sách

2,7 9,7 17,7 7,3 3,0 7,0 12,7 8,6

Kết nối nguồn lực hỗ 
trợ

10,0 1,0 12,7 5,7 2,0 1,3 7,7 5,8

Khác 0,7 5,0 0,3 1,3 0,0 0,0 0,7 1,1
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Qua kết quả tại bảng 5 cho thấy tỷ lệ hoạt động 
tuyên truyền chính sách vẫn đạt tỷ lệ cao nhất 
trong số các hoạt động (29,1%), hoạt động 
biện hộ chính sách và kết nối nguồn lực có tỷ 
lệ thấp và ở mức tương đương (6,2% và 5,8%).

BÀN LUẬN

Kết quả khảo sát ở 4 bảng trên đã thể hiện có 
sự tương đồng trong cách thức thực hiện các 
nghiệp vụ CTXH hỗ trợ người dân tiếp cận cả 4 
chính sách hỗ trợ thuộc quyền ASXH về khám 
chữa bệnh (gồm: Hỗ trợ chi phí điều trị khám 
chữa bệnh; Điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe; 
Tiêm chủng phòng ngừa bệnh; Cấp thẻ BHYT 
miễn phí). Trong đó, cả 3 nhóm nhân viên 
CTXH chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp và 
không chuyên đều ưu tiên thực hiện các nghiệp 
vụ tuyên truyền, tư vấn chính sách với tỷ lệ 
cao nhất trong cả 4 quyền khám chữa bệnh của 
người dân 16,5%, 31%, 25,7% và 29,1% vv....

Thực tế, hoạt động điều trị, khám chữa bệnh thì 
hỗ trợ quan trọng và cần thiết nhất đối với người 
dân là kết nối nguồn lực hỗ trợ; giúp họ biện 
hộ chính sách và chuẩn bị hồ sơ đề nghị hưởng 
các trợ giúp liên quan đến khám chữa bệnh. Tuy 
nhiên, những cách thức hỗ trợ này vẫn còn chưa 
được chú ý đầu tư nhiều trong số hoạt động 
CTXH. Tỷ lệ nhân viên cung cấp các dịch vụ 
hỗ trợ thông qua CTXH chuyên nghiệp áp dụng 
các phương pháp hỗ trợ thông qua 3 nghiệp vụ 
CTXH (kết nối nguồn lực hỗ trợ; biện hộ chính 
sách và chuẩn bị hồ sơ chính sách) này và tỷ lệ 
người dân nhận được hỗ trợ theo 3 cách thức hỗ 
trợ này đều ở mức rất thấp (dưới 10%) ở cả 4 
chính sách hỗ trợ thuộc quyền này.

Về quyền được hỗ trợ điều dưỡng, chăm 
sóc sức khỏe

Được hỗ trợ điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe 
là quyền của mỗi người dân, điều này đã phần 
nào được đề cập đến trong các văn bản Luật 

của nước ta như Luật bảo vệ sức khỏe nhân 
dân, Luật số 21 LCT/HĐND 8, ban hành 
30/6/1989 (Điều 1 và 2, chương I) (1), Luật 
khám bệnh, chữa bệnh (Số 40/2009/QH 12, 
dự thảo số 02/2019 sửa đổi Luật số 40) (3). 
Trong đó các đối tượng người nghèo, cận 
nghèo, người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm 
nghèo và người có công với cách mạng vv…
là nhóm người dân được ưu tiên và quan tâm 
trong Luật và chính sách của nước ta. Quyền 
được hỗ trợ, điều dưỡng đã được thực hiện 
với tỷ lệ cao nhất thông qua hoạt động tuyên 
truyền chính sách và tư vấn chính sách (16,5% 
và 10,2%), hoạt động biện hộ chính sách có tỷ 
lệ thấp nhất (3,5%). Sở dĩ hai hoạt động tuyên 
truyền và tư vấn chính sách được thực hiện khá 
tốt do đây cũng là các hoạt động thường xuyên 
trong công việc của NVCTXH, hai hoạt động 
này cũng khá dễ khi triển khai trong thực tế, 
còn hoạt động biện hộ chính sách ít được chú 
ý thực hiện hơn với NVCTXH bởi thực hiện 
nó đòi hỏi NVCTXH phải đầu tư khá nhiều 
thời gian và công sức, cần có sự quyết tâm của 
người dân và sự tham gia của nhiều bên liên 
quan trong quá trình biện hộ.

Về quyền được hỗ trợ tiêm chủng ngừa bệnh

Quyền được hỗ trợ tiêm chủng ngừa bệnh 
cũng là một trong số các quyền về chăm sóc 
sức khỏe của không chỉ nhóm người yếu thế 
mà của toàn dân, hoạt động tuyền truyền 
chính sách vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất trong số 
các hoạt động CTXH hỗ trợ người dân thực 
hiện quyền này (31,7%), hoạt động chuẩn bị 
hồ sơ chính sách và kết nối nguồn lực hỗ trợ 
có tỷ lệ thấp và ở mức tương đương 4,0% và 
3,7%. Nghiên cứu của Nguyễn Thị Vân và 
cộng sự (2016) (4) cho thấy bà con đặc biệt 
là phụ nữ mang thai ở nông thôn và miền núi 
(phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, khuyết 
tật) thường không đi tiêm chủng ngừa bệnh 
do ảnh hưởng phong tục tập quán, sức khỏe 
và thiếu thông tin. Do vậy rất cần có hoạt 
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động truyền thông nâng cao nhận thức của 
người dân trong tiêm chủng ngừa bệnh. 

Về quyền được hỗ trợ chi phí điều trị, 
khám chữa bệnh

“Mọi người khi ốm đau, bệnh tật, bị tai nạn 
được khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh ở nơi công dân cư trú, 
lao động, học tập” điều này đã được quy định 
rõ trong Điều 23, chương IV của Luật Bảo vệ 
sức khỏe nhân dân. (Luật số 21 LCT/HĐND 8, 
ban hành 30/6/1989) (1). Tại Điều 3, chương 
I của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (3) nêu rõ 
ưu tiên khám chữa bệnh với người khuyết 
tật nặng, người có công với cách mạng…và 
tại điều 4, mục 1 của chương này có nêu nhà 
nước dành ngân sách (chi phí điều trị) cho việc 
chăm sóc sức khỏe đối với người có công với 
cách mạng, người nghèo vv…đây đều là nhóm 
đối tượng tham gia nghiên cứu. Thực tế nhóm 
người yếu thế gặp nhiều khó khăn, rào cản 
trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế và được 
hỗ trợ chi phí điều trị, khám chữa bệnh, do đó 
hoạt động tuyên truyền, tư vấn chính sách cho 
những người yếu thế đã được các nhân viên 
CTXH chú trọng thực hiện (25,7% và 15,7%). 
Với các hoạt động biện hộ chính sách, hỗ trợ 
chuẩn bị hồ sơ chính sách và kết nối nguồn 
lực hỗ trợ cũng được chú trọng nhưng tỷ lệ 
thấp hơn, lần lượt là 6,1%, 5,8% và 5,7%. Các 
hoạt động này có tý lệ thấp hơn một phần do 
không nhiều đối tượng có mong muốn và nhu 
cầu thực hiện biện hộ. Việc kết nối nguồn lực 
hỗ trợ cũng là hoạt động khó thực hiện hơn 
so với hoạt động tuyên truyền và tư vấn chính 
sách bởi tính chất công việc và quỹ thời gian 
của nhân viên công tác xã hội cũng như sự sẵn 
sàng tham gia của các cơ quan liên quan trong 
thực hiện quyền này cho người dân.  

Về quyền được cấp thẻ BHYT miễn phí

Người dân tham gia khảo sát (thuộc những 
nhóm yếu thế như người nghèo, người khuyết 

tật, người có công với cách mạng...) được nhà 
nước cấp thẻ BHYT miền phí hoặc hỗ trợ mua 
thẻ BHYT với những hộ gia đình cận nghèo, 
điều này đã được quy định rõ tại Khoản 3 và 
4, Điều 12 Luật 2008, sửa đổi bổ sung tại Luật 
bảo hiểm y tế 2014 (2). Để hỗ trợ người dân 
thực hiện quyền này, nhân viên CTXH thông 
qua 4 hoạt động chính trong đó hoạt động tuyên 
truyền, tư vấn chính sách được đẩy mạnh với 
tỷ lệ cao (29,1% và 16,6%). Từ những hoạt 
động này quyền được cấp thẻ BHYT miễn 
phí của người dân đã được thực hiện khá tốt 
(44,6%). Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế 
nhất định trong tổ chức thực hiện cung ứng các 
dịch vụ hỗ trợ khi vẫn còn có 8,1% người dân 
chưa hài lòng và 5,2% người dân không hoàn 
toàn hài lòng với những cách thức can thiệp hỗ 
trợ tiếp cận các dịch vụ thuộc quyền ASXH về 
khám chữa bệnh bởi lẽ chất lượng của dịch vụ 
y tế được cung cấp còn khá thấp. ). Vấn đề này 
đã được đề cập đến trong một số nghiên cứu 
của Mai Linh, Nguyễn Thị Kim Hoa (2016) 
(5,6,7) đã chỉ ra các dịch vụ được cung cấp 
cho các bệnh nhân khi khám chữa bệnh bằng 
thẻ BHYT hầu như chưa đáp ứng được với nhu 
cầu điều trị bệnh của bệnh nhân. Do đó rất cần 
có những đánh giá và cải thiện chất lượng dịch 
vụ được cung cấp cho người dân trong thời 
gian tới.

KẾT LUẬN

Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe luôn là nhu cầu 
của đại đa số người dân, trong đó có nhu cầu 
được hỗ trợ khám, chữa bệnh. Kết quả khảo sát 
đã chỉ ra thực trạng thực hiện quyền chăm sóc 
sức khỏe và khám chữa bệnh của người dân 
thông qua hoạt động công tác xã hội như tuyên 
truyền và tư vấn chính sách, biện hộ chính 
sách, kết nối nguồn lực hỗ trợ vv... người dân 
được hỗ trợ điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe, 
hỗ trợ tiêm chủng ngừa bệnh, được hỗ trợ chi 
phí chữa bệnh và được hỗ trợ cấp thẻ BHYT 
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miễn phí. Trong đó có thể thấy quyền được hỗ 
trợ cấp thẻ BHYT miễn phí được thực hiện khá 
tốt so với các quyền còn lại. Trong số các hoạt 
động can thiệp, hỗ trợ của nhân viên CTXH 
thì hoạt động tuyên truyền chính sách được 
thực hiện tốt nhất. Các quyền như biện hộ, kết 
nối nguồn lực hỗ trợ chưa được đánh giá cao. 
Tuy nhiên, từ các can thiệp và sự trợ giúp này 
người dân có thể tiếp cận và thực hiện quyền 
khám chữa bệnh của mình. Trong thời gian tới 
cần đẩy mạnh hơn nữa sự tham gia của CTXH 
trong việc thúc đẩy thực hiện quyền an sinh xã 
hội của người dân trong cộng đồng nói chung 
và trong các cơ sở y tế nói riêng. 

KHUYẾN NGHỊ:

Với Đảng và Nhà nước: cần có rà soát và bổ 
sung các văn bản luật, chính sách, chương 
trình, dịch vụ về y tế để mọi người dân được 
tiếp cận và thụ hưởng dịch vụ đặc biệt là 
nhóm yếu thế. Nhà nước cần có quy định cụ 
thể trong việc đánh giá chất lượng dịch vụ 
khám chữa bệnh cho người dân tại các cơ sở 
y tế, có cơ chế phối hợp và thúc đẩy vai trò 
của CTXH trong bệnh viện.

Tăng cường truyền thông về chính sách an 
sinh trong khám chữa bệnh để nâng cao nhận 
thức của người dân. 

Các cơ sở cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh 
cho người dân: chú trọng và đảm bảo chất 

lượng các dịch vụ y tế cơ sở cung cấp, có cơ 
chế phối hợp với các ban ngành có liên quan 
trong việc cung cấp dịch vụ.

Với các nhân viên công tác xã hội: Nhân viên 
CTXH trong bệnh viện cần được trao quyền 
giám sát việc thực hiện các chính sách.
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Implementation of social security rights to medical examination and 
treatment for people through social work activities in Vietnam

Nguyen Thi Kim Hoa1, Nguyen Thi Lien2

1 University of social sciences and humanities 
2 University of Labour and Social Affairs

Abstract 

Objectives: To describe the current situation of the implementation of social security rights 
for medical examination and treatment by people through social work activities. Research 
methodology: Cross-sectional design described. The study conducted in 7 provinces of Hanoi, 
Quang Ninh, Hoa Binh, Da Nang, Ben Tre, Dak Lak and Ho Chi Minh City, from June 2018 to 
May 2019. Results: The research results show that the right to nursing and healthcare support 
for social work activities, the most prominent policy propaganda and advocacy the activity used 
at the lowest rate. Regarding the right to support vaccination, the most focused activity is also 
policy propaganda and the lowest is supporting the preparation of policy documents. Regarding 
the right to support the cost of treatment, medical examination and treatment, the main activity 
is propaganda and policy advice, the least performing activity is to connect support resources. 
Regarding the right to get free health insurance cards, the activities conducted with the highest 
proportion are still policy propaganda activities and the lowest is connecting support resources. 
Conclusion: From the intervention and assistance of social assistance, people can access and 
exercise their right to medical examination and treatment. The State needs to review and 
supplement medical laws, policies, programs and services so that all people can access and 
benefit from services, in the coming time, it is necessary to promote more the participation of 
social work in promoting social security rights of people in the community in general and in 
health facilities in particular.

Keywords: social security rights, medical examination and treatment, implementation, 
professional social work
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Nguyễn Đức Hữu

ĐẶT VẤN ĐỀ

Công tác xã hội (CTXH) trong bệnh viện 
có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tạo 
dựng mối quan hệ hài hòa giữa tinh thần và 
thể chất của người bệnh, giữa người bệnh với 
người thân, giữa người bệnh với những người 
xung quanh và với nhân viên y tế (1). Công 
tác xã hội trong bệnh viện là các hoạt động 
hỗ trợ người bệnh, người nhà người bệnh và 
các nhân viên y tế trong bệnh viện nhằm giải 
quyết các vấn đề xã hội và tâm lý liên quan 
đến bệnh tật và quá trình khám chữa bệnh. 
Mục đích là hỗ trợ các nhóm đối tượng khắc 
phục những khó khăn về xã hội để đạt được 
hiệu quả chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Nhân 

viên CTXH trong bệnh viện là cầu nối để giải 
quyết các mâu thuẫn giữa bệnh nhân và nhân 
viên y tế, giữa bệnh nhân và bệnh nhân, bệnh 
nhân và người nhà bệnh nhân. 

Trong quá trình hội nhập và phát triển, việc 
tiếp cận mô hình hoạt động công tác xã hội 
trong bệnh viên của các quốc gia phát triển là 
kinh nghiệm để Việt Nam nâng cao hiệu quả 
thực hành CTXH tại bệnh viện.

Hiệp hội công tác xã hội Úc (Australian 
Association of Social Work - AASW) cung cấp 
một cái nhìn tổng quan về vai trò, phạm vi và sự 
đóng góp của công tác xã hội trong bệnh viện. 
Theo Hiệp hội này, nghề công tác xã hội cam 

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Mô tả tầm quan trọng của công tác xã hội trong bệnh viện, hoạt động thực hành của nhân viên 
công tác xã hội trong việc hỗ trợ cho hệ thống bệnh viện tại Úc.

Phương pháp nghiên cứu: Tổng quan tài liệu từ các nghiên cứu của Hiệp hội công tác xã hội Úc về hoạt 
động công tác xã hội trong bệnh viện (AASW) với 13 tài liệu được tác giả trích dẫn

Kết quả nghiên cứu: Tại Úc, công tác xã hội trong bệnh viện có vai trò bảo vệ quyền được chăm sóc 
sức khỏe của người bệnh thông qua việc tư vấn các vấn đề xã hội có liên quan cho người bệnh và gia 
đình của họ trong quá trình điều trị; tìm kiếm các dịch vụ hỗ trợ trên cơ sở tìm hiểu và phân tích các yếu 
tố xã hội có ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh; kết nối các dịch vụ hỗ trợ cho từng người bệnh; 
nghiên cứu cung cấp bằng chứng từ thực tế hoạt động để đề xuất chính sách; hỗ trợ giải tỏa tâm lý cho 
người bệnh, người nhà và nhân viên y tế.

Kết luận: Tại Úc, nhân viên CTXH bệnh viện cung cấp dịch vụ trực tiếp nhằm giảm thiểu tác động của 
bệnh tật trong quá trình nhập viện. Theo đó, nghề công tác xã hội được coi như một dịch vụ thiết yếu và 
liên tục trong chuỗi dịch vụ mà hệ thống bệnh viện cung cấp. 

Từ khóa: Công tác xã hội, dịch vụ chăm sóc y tế, bệnh viện, Úc.

Vai trò công tác xã hội trong bệnh viện tại Úc
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kết tối đa hóa phúc lợi của cá nhân, gia đình, 
nhóm, cộng đồng và xã hội. Hiệp hội xem xét 
rằng phúc lợi cá nhân và xã hội là được củng 
cố bởi các cộng đồng hòa nhập xã hội trong đó 
nhấn mạnh các nguyên tắc công bằng xã hội, 
tôn trọng phẩm giá con người và quyền con 
người. Theo đó, nhân viên CTXH duy trì vào cả 
hai nhiệm vụ là hỗ trợ và cải thiện phúc lợi của 
con người. Đồng thời công tác xã hội cũng giải 
quyết các vấn đề có thể ảnh hưởng tiêu cực từ sự 
bất bình đẳng, bất công và phân biệt đối xử (2).

Nhân viên CTXH bệnh viện cung cấp dịch 
vụ trực tiếp cho bệnh nhân và gia đình (hoặc 
người chăm sóc họ) nhằm mục đích giảm thiểu 
tác động tiêu cực của bệnh tật và trong quá 
trình điều trị tai bệnh viên. Vai trò của nhân 
viên CTXH bệnh viện là tăng cường hoạt động 
xã hội thông qua mục tiêu can thiệp, huy động 
dịch vụ và hỗ trợ cho bệnh nhân.

Trong các bệnh viện tại Úc, nhân viên CTXH 
can thiệp vào bối cảnh của môi trường xã hội và 
các mối quan hệ của bệnh nhân. Đối với bệnh 
nhân, các vấn đề như tâm lý, gia đình, xã hội, 
kinh tế và văn hóa là các yếu tố quyết định đến 
sức khỏe và phúc lợi của họ. Hoạt động CTXH 
trong bệnh viện cam kết về quyền con người 
và công bằng xã hội. Nhân viên CTXH ủng hộ 
quyền của bệnh nhân và gia đình (hoặc người 
chăm sóc của họ), chống lại phân biệt đối xử và 
lạm dụng. Công tác xã hội trong bệnh viện tại 
Úc với phương châm tập trung vào chăm sóc 
bệnh nhân, lấy bệnh nhân làm trung tâm. Chính 
vì vậy, nhân viên CTXH trong hệ thống bệnh 
viện cung cấp dịch vụ đa chiều để đáp ứng nhu 
cầu của bệnh nhân và gia đình của họ (3).

PHƯƠNG PHÁP TỔNG QUAN TÀI LIỆU

Chủ đề tổng quan: Tài liệu tổng quan bao 
gồm các công trình nghiên cứu và được 

trích dẫn từ Hiệp hội Công tác xã hội Úc 
(Australian Association of Social Workers- 
AASW) về hoạt động công tác xã hội chuyên 
nghiệp của nhân viên CTXH trong bệnh viện. 
Với số lượng tài liệu là 28 bài báo về chủ đề 
liên quan được trích dẫn thông qua nhóm 
công cụ tìm kiếm tài liệu. 13 tài liệu được tác 
giả lựa chọn để đưa vào tổng quan. Các từ 
khóa tìm kiếm gồm: Social work, health care 
services, Social work in hospital in Australia.

Mục tiêu tổng quan: Nội dung tài liệu được 
lựa chọn có liên quan trực tiếp về các hoạt 
động chủ yếu của công tác xã hội trong bệnh 
viện tại Úc.

Tiêu chuẩn lựa chọn tài liệu: Nguồn tài liệu 
đảm bảo tính chất cập nhật, các số liệu được 
trích nguồn không quá 5 năm tại thời điểm 
trích dẫn.

Nguồn thu thập tài liệu: tài liệu được tổng 
hợp từ tạp chí chuyên ngành, các báo cáo 
nghiên cứu về hoạt động của công tác xã hội 
trong bệnh viện thông qua công cụ tìm kiếm 
trên website: sciencedirect, researchgate and 
google scholar.

KẾT QUẢ TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

Vị trí việc làm của nhân viên công tác xã 
hội trong bệnh viện (2, 4, 5)

Tại Úc, nhân viên CTXH chuyên nghiệp sau 
khi được tuyển dụng trong hệ thống bệnh 
viện, họ có thể làm việc với các khoa điều trị 
bệnh nhân như: Khoa cấp cứu; Chăm sóc đặc 
biệt, bao gồm cả sơ sinh; Nhi khoa; Sản khoa; 
Ung thư; Thận; Thần kinh; Chấn thương; 
Tình trạng sức khỏe mãn tính; Tim; Bỏng; 
Dịch vụ lão khoa; Sức khỏe tâm thần và tâm 
thần; Tấn công tình dục và lạm dụng trẻ em; 
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Phục hồi chức năng; Cấy ghép; Dịch vụ về 
ma túy và rượu; Chăm sóc giảm nhẹ.

Như vậy, tầm bao quát của nhân viên CTXH 
tại Úc là khá toàn diện. Đây là căn cứ pháp lý 
quan trọng để nhân viên CTXH có thể cung 
cấp các dịch vụ cần thiết cho người bệnh (5).

Hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện 
tại Úc

Nhân viên CTXH dựa trên một loạt các kỹ 
năng, kiến thức để nghiên cứu đảm bảo đánh 
giá toàn diện về tình hình của bệnh nhân 
(6). Việc đánh giá công tác xã hội là hoạt 
động bắt buộc khi tiếp nhận bệnh nhân điều 
trị trong hệ thống bệnh viện tại Úc. Những 
đánh giá này làm cơ sở và bằng chứng trong 
hoạt động can thiệp điều trị. Thông tin mà 
nhân viên CTXH cung cấp sẽ giải quyết các 
vấn đề xã hội và tình cảm tác động đến bệnh 
nhân, gia đình người bệnh (hoặc người chăm 
sóc họ) trong quá trình phục hồi tâm lý và 
sức khỏe (7).

Tại Úc, nhân viên CTXH là thành viên thiết 
yếu của bệnh viện đa ngành. Họ làm việc với 
bác sĩ, y tá và các chuyên gia sức khỏe. Nhân 
viên CTXH có thể tập huấn cho đội ngũ chăm 
sóc sức khỏe về tác động của tâm lý, tình 
cảm cũng như các khía cạnh xã hội đến tình 
trạng của bệnh nhân. Thông tin này có thể ảnh 
hưởng đáng kể đến kế hoạch chăm sóc bệnh 
nhân, ảnh hưởng đến nhu cầu điều trị và phục 
hồi của chính họ (8).

Phạm vi hành nghề công tác xã hội trong hệ 
thống bệnh viện tại Úc bao gồm:

Thẩm định và đánh giá (9)

• Đánh giá tâm lý xã hội toàn diện của bệnh 
nhân, bao gồm cả gia đình, người chăm sóc 
và những người quan trọng khác.

• Đánh giá toàn diện và hoạt động can thiệp 
trong các lĩnh vực: lạm dụng và xao nhãng trẻ 
em; bạo lực gia đình; lạm dụng người cao tuổi 
và lạm dụng tình dục.

• Đánh giá năng lực, chức năng và sự phát 
triển của bệnh nhân bao gồm hỗ trợ cả về nhà 
ở và chỗ ở.

• Đánh giá dựa trên bằng chứng về các vấn 
đề tâm lý - xã hội của bệnh nhân trong việc 
can thiệp điều trị tại bệnh viện.

Tư vấn, hòa giải và điều trị can thiệp (2, 5, 
10)

• Tư vấn, trị liệu và can thiệp nhằm giúp đỡ 
bệnh nhân/người chăm sóc điều chỉnh thái độ 
và hành vi trong bệnh viện.

• Tư vấn, trị liệu và can thiệp để điều chỉnh 
phản ứng cảm xúc của bệnh nhân phải đối 
mặt trong chẩn đoán bệnh. Từ đó có thể thay 
đổi vai trò xã hội trong điều trị bệnh.

• Tư vấn, trị liệu và can thiệp làm giảm đau 
buồn và mất mát cho bệnh nhân và người nhà 
bệnh nhân.

• Can thiệp toàn diện liên quan đến tình 
trạng sức khỏe mãn tính (đặc biệt tập trung 
vào diễn biến tâm lý tác động đến kết quả 
sức khỏe).

• Hòa giải và giải quyết xung đột.

• Hỗ trợ người chăm sóc liên quan đến sức 
khỏe và phúc lợi.

• Làm việc nhóm với các chương trình giáo 
dục tâm lý.

• Phát triển phù hợp với văn hóa đa dạng 
trong can thiệp trị liệu.

Can thiệp khủng hoảng (1, 3)
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• Hỗ trợ những người dễ bị tổn thương, 
những người gặp khủng hoảng trong quá 
trình điều trị và mong muốn được thụ hưởng 
các nhu cầu trong bệnh viện.

• Dịch vụ đặc biệt được cung cấp cho nhân 
viên CTXH để hỗ trợ khẩn cấp trong các 
trường hợp dẫn đến chấn thương bất ngờ, tử 
vong hoặc các khủng hoảng lớn (bao gồm cả 
thiên tai).

Vận động chính sách (11)

• Hỗ trợ cá nhân, gia đình và người chăm sóc 
để tự biện hộ, hoặc giúp họ tiếp cận với các 
nguồn lực từ chính sách chăm sóc sức khỏe.

• Vận động thay đổi hệ thống tổ chức nhằm 
hướng tới đáp ứng nhu cầu của người bệnh 
được tốt hơn. 

Quản lý trường hợp, điều phối dịch vụ và 
công việc đa ngành (9)

• Nhân viên CTXH quản lý trường hợp và 
điều phối dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cung 
cấp cho cả bên trong và bên ngoài bệnh viện. 

• Giới thiệu người bệnh hoặc người nhà bệnh 
nhân đến các dịch vụ chăm sóc khác phù hợp 
hơn cả về chi phí và chính sách thụ hưởng.

• Đảm bảo liên lạc thông suốt và kết nối 
giữa bệnh nhân, gia đình, người chăm sóc với 
thành viên nhóm chăm sóc sức khỏe sau khi 
ra viện.

• Hỗ trợ nhân viên bệnh viện thông qua các 
khóa đào tạo về bối cảnh và nhu cầu tâm lý xã 
hội của bệnh nhân.

• Thúc đẩy truyền thông và hợp tác giữa 
thành viên các nhóm chăm sóc sức khỏe.

• Phối hợp và lập kế hoạch chăm sóc liên tục 
sau khi bệnh nhân xuất viện.

• Thực hiện một loạt các chức năng theo luật 
định liên quan đến các yêu cầu trong cung 
cấp dịch vụ. Điều này bao gồm: bảo vệ trẻ 
em; các dịch vụ sức khoẻ tâm thần; người dễ 
bị tổn thương; vai trò của luật sư hoặc người 
giám hộ.

Giáo dục, cung cấp nguồn lực hỗ trợ thực 
tế (11)

• Cung cấp nguồn, truy cập thông tin và hỗ 
trợ tài chính phù hợp.

• Cung cấp thông tin giáo dục cho bệnh 
nhân/gia đình/người chăm sóc về mức độ 
chăm sóc sức khỏe, vai trò của thành viên 
nhóm chăm sóc sức khỏe.

• Hỗ trợ bệnh nhân và gia đình/người chăm 
sóc giao tiếp với các thành viên của đội chăm 
sóc sức khỏe, hiểu thông tin và kế hoạch 
chăm sóc y tế.

Thiết kế chương trình và nghiên cứu chính 
sách (2-13) (1-3, 5-13)

• Hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện mô hình 
chăm sóc “lấy bệnh nhân làm trung tâm” tại 
một tổ chức thí điểm.

• Xây dựng chính sách, thiết kế và đánh giá 
chương trình chăm sóc sức khỏe.

• Tham gia vào nghiên cứu và xuất bản tạp 
chí chuyên ngành.

Cung cấp chuyên môn lâm sàng (13)

Nhân viên CTXH cung cấp chuyên môn lâm 
sàng trong việc giải quyết các vấn đề tâm lý 
xã hội của bệnh nhân bao gồm: 

• Lạm dụng và xao nhãng trẻ em, bạo lực 
gia đình, bạo lực bạn tình, lạm dụng tình dục, 
lạm dụng và khai thác người cao tuổi.
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• Hỗ trợ làm giảm đau buồn và mất mát để 
cải thiện cơ chế đối phó liên quan đến trầm 
cảm, tàn tật, tự tử, và cái chết đột ngột.

• Tham vấn các vấn đề pháp lý và hành vi 
đạo đức (ví dụ: ra quyết định hoặc lập kế 
hoạch cuối đời để chấm dứt can thiệp y tế 
hoặc hiến tạng sau khi qua đời).

• Đánh giá tình trạng sức khỏe mãn tính bao 
gồm: sức khỏe tâm thần, chấn thương, chẩn 
đoán khuyết tật.

• Can thiệp và hỗ trợ bệnh nhân liên quan 
đến các vấn đề tâm lý xã hội phức tạp trong 
mối quan hệ của gia đình.

BÀN LUẬN

Từ các hoạt động thực tiễn của nhân viên 
CTXH, vai trò của công tác xã hội trong bệnh 
viện tại Úc được thể hiện thông qua các nhóm 
dịch vụ sau:

• Cung cấp các dịch vụ can thiệp phù hợp 
nhất với cơ chế của bệnh viện.

• Phát triển các mô hình văn hóa phù hợp 
trong cung cấp dịch vụ.

• Giảm các dịch vụ y tế không phù hợp với 
nhu cầu của bệnh nhân thông qua đánh giá 
toàn diện tâm lý xã hội, qua đó có thể giới 
thiệu người bệnh đến các dịch vụ dựa trên 
cộng đồng.

• Hỗ trợ mạng lưới gia đình và cộng đồng để 
truy cập vào các tài nguyên thích hợp.

• Giữ vai trò lãnh đạo khi làm việc trong đội 
ngũ đa ngành, lập kế hoạch can thiệp cho các 
vấn đề rủi ro, lạm dụng và chấn thương.

• Tiến hành đánh giá tâm lý xã hội toàn diện 
để cung cấp thông tin. Đây là căn cứ quan 

trọng để các chuyên gia đa ngành và đội ngũ 
y tế có những quyêt định đối với bệnh nhân.

• Đào tạo cho các chuyên gia y tế về tâm lý 
xã hội các vấn đề liên quan khác tác động đến 
phục hồi của người bệnh.

• Đóng góp trong lĩnh vực y tế bằng cung 
cấp dịch vụ công tác xã hội trong tương lai 
thông qua việc đổi mới chương trình và hoạt 
động nghiên cứu.

KẾT LUẬN

Từ hoạt động của dịch vụ công tác xã hội trong 
bệnh viện tại Úc cho thấy, công tác xã hội 
trong bệnh viện có vai trò bảo vệ quyền được 
chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân thông qua 
việc tư vấn các vấn đề xã hội có liên quan cho 
bệnh nhân và gia đình của họ trong quá trình 
điều trị. Cùng với đó, các dịch vụ do nhân 
viên CTXH hỗ trợ dựa trên cơ sở tìm hiểu và 
phân tích các yếu tố xã hội có ảnh hưởng đến 
sức khỏe của bệnh nhân. Nhân viên CTXH 
kết nối các dịch vụ hỗ trợ cho từng bệnh nhân 
đồng thời nghiên cứu cung cấp bằng chứng 
từ thực tế hoạt động để đề xuất chính sách, 
hỗ trợ giải tỏa tâm lý cho bệnh nhân, người 
nhà và nhân viên y tế vv… Đây là những hoạt 
động mà Việt Nam có thể tham khảo trong 
quá trình xây dựng và phát triển đội ngũ làm 
công tác xã hội chuyên nghiệp trong các bệnh 
viện hiện nay.

Giới hạn nghiên cứu: Do hạn chế về thời 
gian và các công cụ tìm kiếm, nguồn tài liệu 
được tác giả trích dẫn trong bài viết này chưa 
phản ánh hết các hoạt động công tác xã hội 
chuyên nghiệp tại Úc. Mặt khác, các thuật 
ngữ và khái niệm được mô tả có thể chưa phù 
hợp với cách tiếp nhận ngôn ngữ bản địa do 
phần dịch thuật còn hạn chế của tác giả. 
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The role of social work in the hospital in Australia

Nguyen Duc Huu1

1 Vietnam Trade Union University

Objectives: Describe the importance of social work in hospitals, the practice of social workers 
in supporting the hospital system in Australia. Methodology: A review of literature from the 
Australian Association of Social Workers’ Research on Social Work in Hospitals (AASW)-13 
articles are quoted by authors. Results: Clarifying the specific activities of social workers in 
the hospital system in Australia such as counseling, assessment, crisis intervention, advocacy... 
for groups of clients support in the hospital. Discussion: The value of Social Work in hospitals 
in Australia for patients, caregivers, families and the community. Conclusion: In Australia, 
hospital social workers provide direct services to minimize the impact of illness during 
admission. Accordingly, social work is considered an essential and continuous service in the 
service chain that the hospital system provides.

Key words: Social work, health care services, hospitals, Australia.
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